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Değerli Mütevellilerimiz,

Yönetim Kurulu Başkanımızdan

Ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın en bilinen dizeleridir “35 Yaş Şiiri”.  Şaire göre, yolun yarısı eder insan öm-

ründe. Bu önemli şiirin başlangıç dizelerinin bu dönemde Vakfımız ve camiamız için de önemli bir anlamı olduğu 

kuşkusuz. Yolun daha başında olduğumuzu hissetsek de, 1982 yılındaki kuruluşundan itibaren her yıl gelişerek 

güçlenen Vakfımız bu yıl 35. yaşını tamamladı. Camiamızda ilk kurulmuş Vakıf olma unvanına da sahip İstanbul 

Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, geride bıraktığı yıllarda amacına uygun olarak ülkemiz milli eğitimine önemli destek 

sağlayan bir Kurum olarak, saygın ve etkin sivil toplum kuruluşları arasında yerini aldı. 

Bu vesile ile Vakfımızın kurucusu olan 10 mütevellimizden ebediyete intikal eden 7 mütevelli ağabeyime Allah-

tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Aramızda bulunan ve Vakfın faaliyetleri ile gurur duyduğunu bildiğimiz 

değerli kurucu mütevellilerimize de emekleri için teşekkür ediyor, sağlık ve esenlik diliyorum.  

Uzun yıllardan beri üyesi bulunduğum yönetim kurulunda, Başkanlık görevine, 2017 yılının Haziran ayında de-

ğerli büyüğüm Ali İhsan İlkbahar Ağabeyin kendi isteğiyle Başkanlık görevinden ayrılması üzerine layık görül-

müştüm. Bu önemli görevi Kasım 2018'de yapılacak Mütevelli Heyeti Olağan Toplantımıza kadar sürdürmeyi 

planlamıştım. Ancak mütevellilerimizce oy birliği ile kabul edilen Vakıf Senedi tadilinin onaylandığı ve sicil kay-

dının yapıldığı bilgisinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 03 Mayıs 2018 tarihli yazısı ile Vakfımıza tebliğ edilmesi 

sonucunda, VGM’nin görüşü doğrultusunda 2018 yılında mütevelli heyeti olağan toplantısı gerçekleştirmedik. 

Bu yıldan itibaren olağan toplantımız her yıl Mart ayında yapılacaktır. 

Yeni dönemin başladığı 01 Eylül 2017'den sonlandığı 31 Aralık 2018 sonuna kadar geçen 16 aylık sürede kimi 

zaman başarılarımızla mutlu olduk, kimi zamansa üzüntülü dönemler geçirdik. Her ne kadar mutluluklarımızı si-

zinle paylaşmayı arzulasak da, hiçbir zaman karşılaşmak istemediğimiz türden hukuki süreçlerin haksız sonuç-

ları, zorunlu olarak sizlere de yansıdı. Gerek Vakfımızda gerekse yönetim kurulumuzda gergin ve sıkıntılı günler 

geçirmemize neden oldu. Hedefimiz, Vakfımızı sorunlardan arındırılmış bir halde yeni yönetime teslim 

edebilmektir. 

Bu süreçte, daima yanımızda olduğunu bildiğimiz, gerek Eylül 2018'de gerçekleşen mütevelli heyeti olağanüstü 

toplantısına katılarak katkı sağlayan, gerekse farklı yollardan desteklerini bildiren siz değerli mütevellilerimize 

teşekkür ederim. Bu sıkıntılı süreçte, aldıkları sorumluluğun bilinciyle, birbiri ardına yapılan toplantı ve çalışma-

ları profesyonel hayatlarının öncesine koyan, hiçbir karşılık beklemeden emek veren mezunlarımıza, mütevelli-

lerimize, divan ve denetim kurulu ile yönetim kurulundaki sevgili ağabey ve kardeşlerime huzurunuzda sonsuz 

teşekkürlerimi iletmek, şükranlarımı sunmak isterim. 

Gelecek günlerin ülkemize ve Vakfımıza barış, adalet, refah ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

Saygılarımla,

Av. Refik N. Türkoğlu

İELEV Yönetim Kurulu Başkanı



Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Denetim Kurulu Üyelerimiz
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Uzun Bir Dönemi Geride Bıraktık...

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 01 Eylül 2017 – 31 Aralık 2018 döneminde faaliyetlerini amaçlarına yönelik 

olarak sürdürmüş ve dönemi başarıyla tamamlamıştır. 07 Mayıs 2017 tarihinde Vakıf Senedi tadili amacıyla ya-

pılan mütevelli heyeti olağanüstü toplantısında oy birliği ile alınan kararın onaylandığı ve sicil kaydının yapıldığı 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 03 Mayıs 2018 tarihli yazısı ile Vakfımıza tebliğ edildiğinden, Kasım 2018 de yapıl-

ması gereken mütevelli heyeti olağan toplantımız, tadil edilen Vakıf Senedimiz gereği 2019 yılının Mart ayında 

yapılmaktadır. Bu nedenle faaliyet raporumuz 1 Eylül 2017 - 31 Aralık 2018 dönemini kapsayacak şekilde 16 ay 

boyunca yapılan faaliyetleri ve bu sürenin ilk 4 aylık ve son 12 aylık dönemlerini kapsayan mali tablolarını içer-

mektedir.

Av. Refik Necdet Türkoğlu'nun başkanlığını yaptığı Yönetim Kurulumuz, bu 16 aylık çalışma döneminde 33 kez 

toplanmış ve bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Vakfımızı hedeflerine ulaştıracak çalışmalar gerçek-

leştirmiştir. Bu çalışmaların başarı ile sürdürülmesinde bizi destekleyerek motivasyonumuzu artıran mütevellile-

rimizin, 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 amaçlarından biri, İstanbul Erkek Lisemizin varlığını ve başarılarını sürdürmesidir. Bu sorumluluğun 

bilincinde olarak, 01.09.2017 – 31.12.2018 arasındaki 16 aylık dönemde, İstanbul Erkek Lisemize 3 milyon TL'yi 

aşkın katkıda bulunduk. Bu katkının 1.840.000 TL'lik bölümünü personel ödemeleri oluşturmuştur. Personel 

kapsamında, önceki yıllarda Vakıf bünyesine devir aldığımız 24 kişilik İstanbul Erkek Lisesi hizmetli kadrosunun 

maaş ödemelerinin yanı sıra Lisemizin Vakfımız tarafından karşılanmasını talep ettiği öğretmen ve kulüp çalış-

tırıcılarının maaş ödemeleri de bulunmaktadır. 2017-18 eğitim ve öğretim döneminde İstanbul Erkek Lisemizde 

görev yapan 4 Almanca öğretmeni ile 6 kulüp öğretmeni ve olimpiyat çalıştırıcısını kadromuzda istihdam ederek 

Lisedeki kardeşlerimizin eğitimine doğrudan destek vermiştik. 2018-19 eğitim ve öğretim döneminde ise öğret-

men desteğimiz bir Bilgisayar öğretmeni, 10 kulüp öğretmeni ve olimpiyat çalıştırıcısı olarak sürmektedir.  Bu 

kadroya ilave olarak, Lisemizde hizmet veren 1 temizlik ve 2 güvenlik görevlisinin tüm giderleri de Vakfımızca 

karşılanmaktadır.

İstanbul'un en estetik tarihi yapılarından biri olan okul binamızın sürekli bakıma ihtiyacı olmaktadır. Bir çoğumuz 

tarafından okulun en güzel mekanı olarak kabul edilen Şeref Salonu'nun yıpranmış ve arka bahçeye düşme riski 

bulunan ahşap doğramaları tümüyle yenilerek sağlamlaştırılmıştır. Böylece hem cam düşmesinin yaratacağı gü-

venlik sorunu giderilmiş hem de mekanın kullanım şartları iyileştirilmiştir. Ayrıca bu dönem boyunca yine öğrenci 

kulüpleri faaliyetlerine destek verilmesi, 10 Kasım Anıtkabir ziyaretinin ulaşım sponsorluğu, İEL'nin yabancı 

öğretmen adaylarına ulaşması amacıyla Almanya'daki DIDACTA Eğitim Fuarına katılımının finanse edilmesi,  

öğretmenler günü yemeği,  eksik öğretmen kadrosunun tamamlanmasına destek ve bulunan öğretmenlerin 

maaşlarının finansmanı, pansiyonda kalan öğrenci kardeşlerimizin yemek ihtiyaçlarının kısmen karşılanmasına 

destek yoluyla, öğrencilerimizin gelişimi ve çağdaş eğitime katkıda bulunma yönlerinde çalışmalar gerçekleş-

tirdik. Abitur töreni yeme içme giderleri ile Alman Bölüm Başkanlığının katıldığı bazı yurt dışı bilimsel yarışma 

organizasyonlarına Lisemizi temsil eden öğrencilerle birlikte katılan öğretmenlerin seyahat masraflarını üstlen-

dik. Önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz ve Lisemizin geçmişine ışık tutan çalışmalara bir yenisini eklemek üzere 

bir kez daha kolları sıvadık. Ülkemizin en eski izci grubu olan Sakarya İzci Grubumuzun mercek altına alındığı 

belgesel tamamlandı ve 2018 yılı Aralık ayından itibaren Digitürk Platformunda yer alan İz TV'de gösterilmeye 

başlandı. Olumlu eleştiriler alan ve beğeni kazanan bu belgeselde emeği geçenlere teşekkür ederiz.   

Ülkemizin en eski ve güçlü eğitim kurumlarından biri olmanın gururunu taşıyan camiamızın birlik ve beraberliği 

de Vakfımız için büyük önem taşıyan bir başka husustur. Yıllardır süregelen bu beraberliği pekiştirmek ve yeni 
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gelen kardeşlerimize aktarmak üzere Vakfımız tarafından yapılan çalışmalar da devam etmektedir. Diğer Sarı 

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

İstanbulspor, Sakarya İzci Grubu, Sarı Siyah Motosiklet gibi kurumlarımızın okulumuza yeni kayıt olan kardeş-

lerimize 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 Birleşeme Noktası” adlı online bağış platformu gösterilebilir. 

Lisemizin başarılarında okul idaresinin önemi camiamız tarafından gayet iyi bilinmektedir. 2015 yılından bu yana 

okulda müdürlük yapan ve başarılarıyla takdirleri kazanan değerli Müdürümüz Hikmet Konar dönem başında 

görevinden ayrılarak başka bir okulda idareciliğe başlamıştır. Kendisine okulumuza yaptığı hizmetlerden dolayı 

teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu önemli göreve atanan değerli eğitimci ve yönetici Fatih Güldal'a da okul mü-

dürlüğü görevinde başarılar dileriz. Önceki yıllarda görev yaptığı okullardaki başarılı çalışmalarını bu kez Sarı 

Siyahlı Camiamız için yaparken Vakfımız da kendisine elinden gelen desteği verecektir.

Tamamlanan çalışmaların ayrıntıları faaliyet raporunda detaylı olarak yer almaktadır.

Vakfımızın bir 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 katılım ve başarıları bizleri daha da çok çalışmaya yöneltmektedir.

İELEV Özel Lisemiz 4 yaşını doldurdu.  Alınan yeni kayıtlar sonucu 3 yıldır bulunduğu yeni binası artık tam ka-

pasite ile kullanılmaya başlanmış durumda. Önceki yıl devreye alınan yeni laboratuvarlar, kantin/kafeterya ve 

balon spor salonundan sonra bu yıl da teras katımızın sınıf ve dersliklerinin tefrişat işlemi tamamlandı. Bir Al-

man Yurt Dışı Okulu olan ve kısaca “GIB” olarak adlandırılan dünya üniversitelerinin tercih ettiği Türkçe, Alman-

ca ve İngilizce karma dilli IB eğitim sisteminin verildiği İELEV Özel Lisesi'ne gösterilen ilgi mutluluk verici düzeye 

ulaştı. Bu ilginin artmasında hiç kuşku yok ki, okul yöneticilerimizin ve yerli, yabancı tüm öğretmenlerimizin bü-

yük payı vardır. Okullarımızda görevli toplam 16 yabancı öğretmenimizden 9'u Özel Lisemizde görev yapıyor. 

Öğrenci sayısının artmasıyla bu sayının gelecek yıllarda biraz daha artması ön görülüyor.

Lisemizin Alman Yurt Dışı Okulu olması nedeniyle Almanya'nın Yurt Dışı Okullarının merkezi olarak görev yapan 

resmi makam ZfA'dan 2018 yılından itibaren destek alınması mümkün hale gelmiştir. Yapılan başarılı iletişim, ik-

na ve takip sayesinde, okulumuza desteğe karar veren üst düzey Alman bürokratlar, Alman Devleti tarafından 

yapılan ve değerlendirilen DSD dil sınavlarındaki başarımız ve GIB öğrencisi sayılarımızı dikkate alarak okulu-

muza verilecek ödeneği olması gereken süreden önce başlatmaya karar vermişlerdir. Böylece 01.09.2018 tari-

hinden itibaren bir yıllık süre için 75.900 €'luk bölümü personel, 243.700 €'luk bölümü de finansal olmak üzere 

toplamda 319.600 € tutarında mali destek alınmaktadır.

Veli, öğrenci ve öğretmen memnuniyetinin gözlendiği Özel Lisemiz, 2018-19 eğitim ve öğretim yılında ilk me-

zunlarını verecektir. Tamamına yakını yurt dışı üniversitelerde öğrenim görmeyi hedefleyen tüm öğrencilerimize 

eğitim hayatlarında ve sonrasında başarı ve mutluluklar dileriz.

Bir başka mutluluğumuz ise, İELEV Okullarımıza anaokulu, ilk ve orta derecelerinde gösterilen ilgilidir. Okulla-

rımıza artan talep sonucunda Cağaloğlu ana okulumuzda Eylül ayında başlayacak öğrenim dönemi için yılın ilk 



aylarında ön kayıtlar dolmuş ve uzun bir yedek liste oluşmuştur. 125.Yıl Okulumuzun kayıtları da ilgi görmekte ve 

anaokulu kontenjanın tümüyle dolacağı tahmin edilmektedir. Yaşanan ekonomik şartlarda okullarımızın yüksek 

ilgi görüyor olmasının İELEV'in eğitimdeki başarısını ortaya koyduğu düşüncesindeyiz.

Mevcut okul binalarımızın teknolojik anlamda geliştirilmesi hedefi paralelinde, binalarımızda fiziksel açıdan da 

ihtiyaç duyulan iyileştirmeler sürmektedir. Ayrıca, okul binalarının yapı kayıt belgelerinin alınması için başvuruda 

bulunulmuş olup, söz konusu belgeler, yıl içinde yasal süre dahilinde alınacaktır.

İmar barışı olarak bilinen düzenleme çerçevesinde Vakfımıza ait yapı kullanım belgesi bulunmayan tüm gayri-

menkuller için yapı kayıt belgesi alınması için başvuruda bulunulmuştur. Verilen yasal süre sonunda harç öde-

meleri gerçekleştirildiğinde yapı kayıt belgeleri de alınacaktır. Bir istisna, Hemşire binası olarak bilenen Cihangir 

Mahallesindeki mülkümüzdür. Önceki kiracının boşaltması sonrasında hiçbir altyapı sisteminin kullanılacak du-

rumda olmaması ve ciddi bakımı gerektirmesi nedeniyle bu mülkümüz için uzun süre kiracı aranmış, bir yıllık 

süreç sonunda, apart otel olarak kullanılmak üzere 8 yıl süreli bir kontrat ile kiraya verilmiştir. Kiracının gerekli 

basit onarımı bir an önce yapabilmesi için Hemşire Binasının 347.551 TL tutan harcı kiracıdan alınan kira 

peşinatı ile ödenmiş ve yapı kayıt belgesi alınmıştır.

Vakfımız ve Eğitim Kurumlarımız, bugüne kadar çeşitli zorluklarla mücadele eden gönüllü mütevellilerimizin 

oluşturduğu divan, yönetim ve denetim kurullarımızın bundan böyle de birlikteliğin ve dayanışmanın huzuru 

içinde daha olumlu şartlarda görev yapmalarını diliyoruz. Tecrübeli ve yetkin profesyonellerden oluşan 

kadrolarımızın desteğinde Vakfımızı, Eğitim Kurumlarımızı ve Camiamızı gelecekte daha huzurlu ve aydınlık 

günler beklediğine inanıyoruz.

Saygılarımızla,

İELEV Yönetim Kurulu

Uzun Bir Dönemi Geride Bıraktık...
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Lisemize Yeni Müdürümüz Atandı Artık “Resmen” İstanbul Erkek Lisesi Olduk

Lisemizin adından yıllar önce çıkan “erkek” kelimesi 

2018 yılı Kasım ayından itibaren yeniden adımıza ge-

ri döndü. Bir cinsiyet tanımlamasından farklı, camia-

mızca okulumuzun markasının eksik parçasının ta-

mamlanması olarak algılanan bu değişiklik sonrası, 

okulumuzun adı yeniden camia kurumlarımızın unva-

nını doğrulayacak niteliği kavuştu; İstanbul Erkek 

Lisesi…

Abdullah Mollaoğlu Hocamızı yitirdik

İstanbul Erkek Lisemize yeni Müdürümüz atandı. 

Önceki Müdürümüz Hikmet Konar'ın bir özel okulda 

göreve başlaması nedeniyle boşalan müdürlük maka-

mına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılı Ağus-

tos ayından itibaren Fatih Güldal getirildi. Son olarak 

görev yaptığı Kabataş Erkek Lisesinde başarıları ile 

gündeme gelen yeni Müdürümüz, artık İstanbul Erkek 

Lisemizin başarılarını geliştirmek için emek veriyor. 

Göreve başladığı 2015 yılı Ocak ayından itibaren 

okulumuzun başarılarında büyük katkısı olan önceki 

Müdürümüz Hikmet Konar'a emeği için teşekkür edi-

yor, genç ve tecrübeli Müdürümüz Fatih Güldal'a yeni 

görevinde başarılar diliyoruz. 

Okulumuzda 2012 - 2015 

yılları arasında vekaleten 

Müdürlük görevinde de 

bulunmuş olan, Abdullah 

Mollaoğlu'nu maalesef 24 

Temmuz 2018 günü ebe-

diyete uğurladık. Öğren-

cilerle olan olumlu ilişkileri 

sayesinde okulumuzun 

sevilen öğretmenlerinden 

biri olan merhum  Müdür Baş Yardımcısı Abdullah 

Hocamıza Allahtan rahmet, ailesine ve camiamıza 

baş sağlığı diliyoruz.

İstanbul Erkek Lisemizin Kuruluş 

Yıldönümü Kutlandı

Okulumuzun 134. kuruluş yıl dönümü, Ocak 2018'de 

önceki Lise Müdürümüz Hikmet Konar'ın ev sahipli-

ğinde, öğretmenlerimiz ve öğrenci kardeşlerimizin 

yanı sıra Vakfımız ve Derneğimizin temsilcilerinin de 

katılımıyla gerçekleşen törenle kutlandı. 

Konuşmaların ardından, Lisemizin kurucusu merhum 

Mehmet Nadir Bey'in büstüne Okul Yönetimimiz ve 

Derneğimiz ile birlikte çelenk koyduk.
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İEL'li Öğrenci Kardeşlerimizden 

Jugend Forscht Bilim Yarışması'nda Birincilik

İEL'de Uluslararası Olimpiyat Başarısı

07-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad 

kentinde düzenlenen 35. Balkan Matematik Olimpi-

yatlarında ülkemizi temsil eden İstanbul Erkek Liseli 

öğrenci kardeşimiz Nurullah Giray Kuru gümüş ma-

dalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 

TÜBİTAK Olimpiyatlarında İEL'li 

Kardeşlerimizden Büyük Başarı

TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatlarında öğrenci 

kardeşlerimiz büyük bir başarı göstererek Matematik 

ve Bilgisayar dallarında 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz 

madalya kazandılar. 

Sarı Siyahlıların Olimpiyat Başarıları

İstanbul Erkek Lisesi - Başarılar / Gelişmeler 

Çalıştırıcı destekleri Vakfımız tarafından karşılanmak-

ta olan Lisemiz olimpiyat takımlarındaki kardeşleri-

mizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Almanya Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 

en prestijli bilim ve teknoloji yarışması olan Jugend 

Forscht Bilim Yarışması'nda öğrenci kardeşlerimiz 

projeleri ile önemli başarılara imza attılar. 

01 Mart 2018 tarihinde Almanya'nın Thüringen Eya-

leti'nde düzenlenen yarışmaya katılan Lisemizin 

Robotik Kulübü öğrencileri tasarlamış oldukları 'Çanta 

Taşıyıcı' projesi ile 'Arbeitswelt' dalında birinci 

olurlarken, 'Nükleer Santrallerde Yüksek Verim' proje-

si ile özel ödüle layık görüldüler. Bölgesel düzeydeki 

ilk aşamada projeleri ile yarışmada birincilik elde 

eden öğrenci kardeşlerimiz Nisan ayında gerçekleşen 

ikinci aşamaya katılarak eyalet birinciliği için Batı 

Thüringen'i temsil etmeye hak kazandılar.  

İstanbul Erkek Liseli Mucitlerden 

Duruş Bozukluğunu Düzelten Akıllı Tişört

İstanbul Erkek Liseli öğrenci kardeşlerimiz Berkay 

Işık ve Recep Polat, omurgadaki duruş bozukluğunu 

tespit ederek, kişiyi doğru duruş için uyaran akıllı 

tişört icat etti.

Proje fikrinin okuldaki 

arkadaşlarının oturuş 

bozukluklarını gördük-

lerinde ortaya çıktığını 

anlatan öğrenci kar-

deşlerimiz, projenin 6 

ay sürdüğünü ve tişör-

tün medikal sektöründe 

giyilebilir tek ürün oldu-

ğunu belirttiler. 

Eğitimci giderlerinin tümüyle Vakfımız tarafından karşı-

landığı Lisemiz olimpiyat takımını tebrik ediyor, başa-

rılarının devamını diliyoruz. 
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İstanbul Erkek Lisesi Mezunumuz 

Şeyda Takiş 1 Milyon Liralık Burs Kazandı

İstanbul Erkek Lisemizi birincilikle bitiren 2017 yılı 

mezunumuz Şeyda Takiş, ABD'deki Cornell Üniversi-

tesinde girdiği mülakatta kendisinden insanlığın sonu 

geldiğinde Mars'a yerleşecek 100 kişilik koloni tasar-

lamasının istenmesi üzerine, 700 kelimede yeni bir 

toplum düzeni tasarlayarak Cornell Üniversitesinden 

tam bursla kabul aldı. Öğrenci kardeşimiz bu başarı-

sıyla 1 milyon lirayı aşan değerde bir burs kazandı.

İEL “5 Ülkede 5 Okuldan Göçmen Projesi” ne

Ev Sahipliği Yaptı

“5 Ülkede 5 Okuldan Göçmen: Umuda Yolculuk 

Projesi” nin ikinci ayağı 12-20 Ekim 2017 tarihleri 

arasında, Avusturya, İtalya, İspanya ve Yunanistan'ı 

temsil eden okulların katılımıyla, İstanbul Erkek 

Lisemizin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye'yi, İstanbul Erkek Lisemizin temsil ettiği 

toplantıda Erasmus ve stratejik okul ortaklıklarıyla 

gerçekleşen projede öğrenciler, göçmenlere karşı 

hoşgörü, önyargıları yıkmak, ırkçılık ve kültürel 

farklılıklar konusunda görüş alışverişinde bulundu, 

çeşitli toplantılara katıldı.

 İstanbul Erkek Lisemizde Kulüp Etkinlikleri

Akademik başarıların yanında sosyal kulüp faaliyet-

lerinin de büyük önem sahibi olduğu Lisemizde 2018 

Nisan ayı birbirinden renkli kulüp etkinliklerine sahne 

oldu. Vakfımızın önemli destekleri ile öğrenci kardeş-

lerimizin yıl boyu gösterdikleri çabalar sonucu ger-

çekleşen İEL Satranç Kulübünün 21-22 Nisan'da 

düzenlediği 18. Satranç Festivali, İEL Girişimcilik 

Kulübünün 25-26 Nisan'da düzenlediği 7. Girişimcilik 

Günleri ve İEL İngilizce Münazara Kulübünün 28-29 

Nisan'da ilk kez gerçekleştirdiği İstanbul Open 2018 

İngilizce Münazara Turnuvası ile öğrenci kardeş-

lerimiz sosyal yönlerini geliştirme imkânları buldu. 

Lisemizde eğitim-öğretim yılı Mayıs ve Haziran ayla-

rında gerçekleşen birbirinden renkli kulüp etkinlikle-

riyle tamamlandı. Vakfımızın ana sponsor seviyesin-

de katkı sağladığı etkinlikler arasında 27. Kültür Et-

kinlikleri Haftası 28-31 Mayıs tarihlerinde, 15. Altın 

Boğa Kısa Film Yarışması 30-31 Mayıs tarihlerinde, 

İEL Tiyatro Kulübü İLTAT'ın 'Fazilet Eczanesi' isimli 

gösterisi 23, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde ve 18. Ulus-

lararası Spor Şöleni 4-7 Haziran tarihlerinde gerçek-

leşti. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstan-

bul Erkek Lisemizde coşkuyla kutlandı. 23 Nisan 

kutlamaları kapsamında “Uyanış” adlı oratoryo sergi-

lenirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98. Kuruluş 

yıldönümünü anmak üzere ilk milletvekillerimizin yer 

aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Bilgisayar Mühendisliği eğitimi alıp, yapay zekâ 

üzerinde çalışmak isteyen mezunumuz Şeyda Takiş, 

ABD'de bulunan Cornell Üniversitesi dışında Duke ve 

Pennsylvania üniversitelerinden de tam bursla kabul 

alma başarısı gösterdi. UPenn tarafından World 

Scholars adlı bir gruba seçilen kardeşimiz ayrıca 

İngiltere'de King's College London, University College 

London, University of Bath ve İsviçre'de ETH Zürich'te 

de okuma hakkı elde etti.
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İstanbul Erkek Lisesi - Başarılar / Gelişmeler 

İEL'de Mezuniyet Törenleri

İstanbul Erkek Lisemizin 2018 yılı mezuniyet töreni 

26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Lise bahçesinde, 

Abitur Diploma töreni ise 5 Haziran 2018 Salı günü 

İstanbul Almanya Başkonsolosluğunda gerçekleşti. 

Lisemizde düzenlenen mezuniyet törenine katılan 

İELEV Yönetim Kurulu üyemiz Burak Kılanç, dereceye 

giren ilk üç mezunumuza Vakfımız adına birer iPad 

tablet hediye etti. Selahattin Beliren bağışı adına da 

dereceye giren ilk üç mezunumuz ile başarılı bir erkek,

bir de kız sporcu kardeşimize hediye çeklerini takdim 

etti. 

Vakfımızın sponsorluğunda İstanbul Almanya Başkon-

solosluğunda gerçekleşen Lisemizin Abitur Diploma 

törenine Vakfımızı temsilen İELEV Akademik Kurulu 

üyemiz Prof. Dr. Ata Anıl katıldı. Bu yıl gerçekleşen 

Abitur Diploma sınavlarında rekor bir sayıyla 149 kar-

deşimiz başarılı olarak diploma almaya hak kazandı.  

2018 Mezunlarımızın 
Üniversiteye Yerleştirme SonuçlarıİEL Yelken Takımının Muhteşem Başarısı

26-29 Nisan 2018 tarihlerinde Marmaris'te gerçekleşen 

'College Cup 2018' Liseler Arası Yelken Yarışlarında 

genel klasmanda İEL Yelken Takımı 1. oldu. Liseli 

kardeşlerimiz akademik başarılarının yanı sıra sportif 

alanlardaki başarılarını da sürdürmeye devam ettiler.

İstanbul Erkek Lisemizden 2018 yılında mezun olan 

öğrenci kardeşlerimiz, her sene olduğu gibi bu yıl da 

yurt içi ve yurt dışındaki önemli üniversitelere yerleş-

me başarısını gösterdiler. 

2018 İEL Yerleşme Sonuçları

2018 yılında 180 öğrenci kardeşimiz Lisemize yerleş-

meye hak kazandı. Lisemizi tercih eden öğrenci kar-

deşlerimizin yüzdelik dilimi ise %0,08 oldu. 

Bu yıl Abitur sınavlarına giren 158 öğrencimizin 149'u 

başarılı olurken puan ortalaması 2,5 oldu. Bir mezu-

numuz 1,0 olan en yüksek not ile Abitur sınavını ba-

şarıyla verdi. İki mezunumuz ise Alman Akademik 

Değişim Servisi'nden (DAAD) tam burs almaya hak 

kazandı.

Eğitimlerine yurt dışında devam eden 88 kardeşimiz-

den 77'si Almanya'da okumayı tercih ederken, 8'i İsviç-

re ve 3'ü Avusturya'da bulunan çeşitli üniversitelerde 

eğitim hayatlarını sürdürüyor. Mezunlarımızın Alman-

ya'da en çok tercih ettikleri üniversiteler 17 yerleştirme 

ile Aachen Teknik Üniversitesi (RWTH Aachen) ve 15 

yerleştirme ile Münih Teknik Üniversitesi (TUM) oldu. 

Yurt dışında en çok tercih edilen fakülte ise, 43 mezu-

numuzun tercihi olan mühendislik fakültesi oldu.

2018 yılı mezunlarımızın yurt içinde en çok tercih 

ettikleri üniversite 31 kardeşimizin yerleştiği Boğaziçi 

Üniversitesi oldu. Tıp Fakülteleri ise 33 mezun karde-

şimizin tercih etmesiyle yurt içinde en çok yerleşilen 

bölüm oldu. 

Sınav sıralamasında, ilk 100'de 17 mezunumuz çeşitli 

dereceler elde etti. Mezunlarımızdan Deniz Yüksel 

sözel alanda Türkiye 1.'si olurken, Ömer Faruk Bildik 

de yine aynı alanda Türkiye 2.'si oldu. 2018 yılında 

mezun olan 202 öğrenci kardeşimizden 187'si tercih 

ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşirken 15 mezu-

numuz bu sene tercih yapmadı. 2018 mezunlarımız-

dan 99'u yurt içindeki üniversiteleri tercih ederken, 

88'i eğitimlerine yurt dışında devam ediyor. 
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Lise Binamızdaki 

Elektrik Altyapısı Çalışmaları

Okulların tatile girmesinin ardından Lise binamızda 

devam etmekte olan geniş kapsamlı elektrik altyapı 

yenileme işlemleri hızlanarak tamamlandı. Tarihi 

binamızdaki elektrik altyapısının ve diğer kablolu 

altyapıların tamamı baştan aşağı yenilenerek Lise 

binamız çok daha donanımlı hale getirildi. Ayrıca 

aydınlatma armatürleri orijinal hallerine dönüştürüldü. 

Devlet kaynaklarımızın kullanılmasıyla gerçekleşen 

kapsamlı yenileme çalışmalarında emeği geçenlere, 

başta önceki okul müdürümüz Hikmet Konar olmak 

üzere teşekkür ederiz.

İstanbul Erkek Lisesi Atamızın Huzurundaydı

İstanbul Erkek Liseli öğrencilerimiz, öğretmenleriyle 

birlikte 10 Kasım'da Atamızın huzurundaydı. Saat 

09.05'te Etnoğrafya Müzesinde saygı duruşu ile 

başlayarak 1. Meclis, 2. Meclis ve ardından Anıtkabir 

ziyareti ile son bulan programa 200'ün üzerinde 

öğrenci kardeşimiz ve mezunlarımız katıldı. 

Okulumuzun tüm ulaşım ve rehberlik giderlerinin 

Vakfımız tarafından karşılandığı bu anlamlı ziyarette, 

her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da Atamızın 

huzurunda hazır bulunan Sarı Siyahlı kardeşlerimizle 

gurur duyuyoruz. 

İEL'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

Kutlamaları

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılı İstanbul Erkek 

Lisemizde törenlerle kutlandı. Lisemizdeki 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı Töreni, konuşmalar ve Lisemiz 

öğrencilerinin dans-müzik gösterileri ile renklenirken, 

Cumhuriyet'in önemi İEL'de coşkuyla vurgulandı.

Vakfımız İEL öğretmenleri adına TEMA'ya 

fidan bağışladı 

24 Kasım Öğretmenler Günü için İstanbul Erkek 

Lisemizin okul yönetimi tarafından organize edilen 

kutlama programına katıldık. Bedeli Vakfımız tarafın-

dan karşılanan yemekte Lisemizin öğretmenleri, şar-

kıları ve müzik dinletileri ile renkli bir program gerçek-

leştirirken eski ve mevcut öğretmenlerimiz bir arada 

hoşça vakit geçirdiler.  

Lisemizin Tük ve Alman 

öğretmenlerinin her biri 

için TEMA Vakfına 

yapmış olduğumuz 

toplamda 75 adet fidan 

bağışının sertifikasını 

tüm öğretmenlerimiz 

adına Lisemizin 

Müdürü Fatih Güldal'a 

takdim ettik.   

Başöğretmenimiz Mustafa 

Kemal Atatürk başta olmak 

üzere, bizlere emeklerini minnetle yâd ettiğimiz hoca-

larımızı en derin duygularla anıyoruz. 

İEL Coğrafya Kulübünün “Ertuğrul Projesi” kapsamın-

da 12 öğrenci ve 2 öğretmenimiz, önceki Lise Müdürü 

Hikmet Konar'ın da katılımıyla Ertuğrul Fırkateyni şe-

hitlerini anma töreni için Japonya'nın Kushimoto ken-

tine gittiler. 

Bu proje kapsamında Tokyo Büyükelçiliği, Yokohama 

Deutsche Schule, Kushimoto Lisesi ve Kushimoto 

Belediyesi ziyaretleri gerçekleştirildi. İstanbul Erkek 

Lisesi ve Kushimoto Lisesi imzalanan protokolle 

'Kardeş Okul' oldular. 

İEL Japonya'daydı

14
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TEOG İle İlgili Toplantı Yapıldı

Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi (TEVDAK) 

Yönetim Kurulu, TEOG konusunda acil gündemle 

26 Eylül 2017 tarihinde Kabataş Erkek Lisesi Vakfı'nda 

toplandı. Toplantıya dernek temsilcileri de davet edildi. 

İELEV adına İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. 

Erhan Erkut'un katıldığı toplantıda, İstanbul Erkek 

Liseliler Derneği'ni (İELDER) Prof. Dr. Feyza Erkan 

temsil etti. Kabataş, Vefa, Kadıköy Anadolu Liselerinin 

vakıf ve dernek temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 

ortak bir girişimle hareket edilmesi kararı alındı.

Şeref Salonumuzun dış cephesinde bulunan, yıllar 

içerisindeki yıpranmalara bağlı pas ve çürümelerle 

kullanılamaz hale gelen alüminyum doğrama pence-

reler, uzun ve detaylı bir çalışma sonrasında orijinal 

formdaki ahşap doğramalarla, binamızın fiziksel ve 

tarihi dokusuna uygun şekilde, tüm maliyeti Vakfımız 

tarafından karşılanarak yenilendi. 

Şeref Salonumuzun Doğramalarını Yeniledik

İEL öğrenci kulüplerinden genç kardeşlerimizle gele-

nek haline getirdiğimiz sohbetimizi pizza eşliğinde 7 

Aralık 2018 tarihinde Vakfımızda gerçekleştirdik. 

İEL Öğrenci Kulüpleriyle Vakfımızda Toplandık

İstanbul Erkek Lisesi Öğrenci Birliği (İELÖB) ile birlik-

te Spor Şöleni Komitesi, Kültür Haftası Komitesi, Bi-

limsel Etkinlikler Komitesi, Model Birleşmiş Milletler 

Kulübü (İELMUN), Teknoloji Öğrenci Birliği (TSA), 

Satranç Kulübü, Sinema Kulübü, Tiyatro Kulübü 

(İLTAT), Müzik Kulübü, Sosyal Bilimler Kulübü, Türk-

çe Münazara Kulübü, İngilizce Münazara Külübü (İEL 

Debate), İEL TEDx, İEL E-Spor Kulübü, Model Roket 

Takımı, Girişimcilik Kulübü ve Coğrafya Kulübü baş-

kan ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda kardeşleri-

miz ile kulüplerinde bu yıl gerçekleştirmeyi planladık-

ları etkinlikleri ve Sarı Siyah Destek platformumuzdan 

nasıl faydalanabileceklerini konuştuk.

Kulüplerimizin destek çağrıları sarisiyahdestek.com 

platformumuzda projeler haline getirilip, duyuruları 

Camiamızla paylaşılmaktadır.

4 ay süren çalışma sonucu, çürüyen pencere çerçe-

velerinin aşağıya düşmesi sonucunda oluşabilecek 

riskler bertaraf edilmiş oldu. El işçiliği ile orijinale 

uygun imal edilen yeni doğramalarla bambaşka bir 

havaya bürünen Şeref Salonumuz önemli toplantılar 

için hazır hale geldi. 

Lisemizin Kurucusu Mehmet Nadir Bey'i Andık

13 Aralık 1927 tarihinde vefat eden Lisemizin kurucu-

su Mehmet Nadir Bey'i ölümünün 91. yılında Lisemiz-

de bulunan büstü önünde gerçekleşen törenle andık. 

Okul Müdürümüz Fatih Güldal tarafından tertiplenen 

anma töreninde Vakfımızın, Derneğimizin ve Okul Aile 

Birliğinin temsilcileri ile idareciler, öğretmenler ve öğ-

renci kardeşlerimiz hazır bulunurken, Mehmet Nadir 

Bey'in büstüne birlikte bir çelenk bıraktık.   

134 yıl önce Numune-i Terakki (Gelişimin Örneği) 

ismiyle İstanbul Erkek Lisemizin temellerini atan Meh-

met Nadir Bey'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Meh-

met Nadir Bey'in yakmış olduğu eğitim meşalesinin 

ışığıyla, kurulduğu günden bu yana gelişmenin ve 

ilerlemenin öncüsü olan İstanbul Erkek Lisemizin bu 

misyonunu nesiller boyu sürdüreceğinden eminiz. 

Mehmet Nadir Bey'in yaşam öyküsüne Vakfımızın 

internet sitesinde bulunan linkten ulaşabilirsiniz. 
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İstanbul Erkek Lisemiz Didacta 2018'deydi

20-24 Şubat 2018 tarihlerinde Almanya'nın Hannover 

kentinde gerçekleşen, dünyanın en büyük eğitim 

fuarlarından biri olma özelliğini taşıyan Didacta 2018 

Uluslararası Eğitim Fuarında Vakfımızın sponsorlu-

ğunda İstanbul Erkek Lisemiz Alman Yurt Dışı 

Okulları içinde Türkiye'ye ayrılan bölümde yer aldı. 

70 binin üzerinde ziyaretçinin ilgi gösterdiği fuarda 

eğitim materyallerinden eğitimde yeni teknolojilere 

kadar pek çok konuda farklı etkinlikler, sunumlar ve 

paneller düzenlendi. Alman Yurt Dışı Okullarında 

çalışmayı düşünen Alman öğretmenlere, Lisemizin 

Alman Bölüm Başkanı Rolf Bennung ve öğrenci 

kardeşlerimiz gerek ilgi çekici standımız gerekse de 

hazırladığımız tanıtım materyalleri ile Lisemizi ve 

İstanbul'u tanıtma fırsatı buldu. 

Öğretmen ve öğrenci kardeşlerimizin yol giderleri ile 

flyer, broşür gibi tanıtım materyali ile standın dizaynı 

ve giydirilmesinin tasarımları ve maliyetleri Vakfımız 

tarafından karşılandı. Ayrıca, standa konulacak ekran 

ve bu monitörde gösterilecek İstanbul şehrine ilişkin 

farklı kısa tanıtıcı filmler de Vakfımız tarafından temin 

edildi.  

Gücümüzü İstanbul Erkek Liseli 

Kardeşlerimiz İçin Birleştirdik

Pansiyon binasının yeniden yapılmak üzere kapan-

ması sonucu otelde konaklamak zorunda kalan İEL 

son sınıf öğrenci kardeşlerimizin kahvaltı ve akşam 

yemeği ihtiyaçlarını karşılamak için Sarı Siyah Destek 

platformumuzda başlattığımız destek kampanyamız 

başarılı bir şekilde sonuçlandı. 

Yıl boyu 150 bin TL tutacak ihtiyaçların karşılanması 

için başlattığımız kampanyada Derneğimizin de duyu-

ru desteğiyle birçok mezunumuz güçlerini birleştirerek 

kampanyanın başarıyla sonuçlanmasını sağladı. 

Göstermiş olduğu dayanışma örneği ile Sarı Siyah 

Camiamızın gücünü gösteren mezunlarımıza teşek-

kür ederiz. 

Okul Aile Birliği tarafından istihdam edilmesi imkânsız 

hale gelmesi nedeniyle zorunlu olarak Vakfımız çalı-

şanı haline gelen İstanbul Erkek Lisemizin hizmetli 

personelinin Vakfımız tarafından istihdamı devam 

ediyor. 2018 Aralık ayı sonu itibarıyla 23 emektar 

çalışan İELEV güvencesi altında Lisemize hizmet 

ediyor. 23 çalışanın bu dönemde Vakfımıza 12 aylık 

maliyeti 1.325.000 TL olmuştur. 

İstanbul Erkek Lisesi Hizmetli Personelini 
İstihdam Ediyoruz
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Bu çalışanlara ilave olarak 1 temizlik ve 2 güvenlik 

görevlisi de dışarıdan hizmet alımı yoluyla Lisemizde 

hizmet vermektedir.



İELEV 
Camia İlişkileri 2017 - 2018 Dönemi

Vakıf- Camia İlişkileri

Camiamız-Vakfımızın Destekleri



Vakfımızın 35. Yılı Kutlu Olsun

21 Aralık 1982 tarihinde kurulan Vakfımızın 35. yılını 

Divan Kurulu, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti 

üyelerimiz ile Camia temsilcilerimiz, mezunlarımız, 

davetlilerimiz, Vakıf ve okullarımızın çalışanlarının 

katılımı ile hep birlikte kutladık. 

Litera Restoranda Yönetim Kurulu Başkanımız Refik 

Türkoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan gecedeki 

ortak vurgu, Vakfımızın dünden bugüne başta Camia-

mız olmak üzere, ülkemiz için her alanda değerler 

ürettiği ve gelecekte bu değerleri daha da yukarılara 

taşıyacağı oldu. 

Camiamızın desteğiyle, ülkemizin geleceği çocukları-

mıza ve eğitime adadığımız 35. yılımız kutlu olsun.

“İstanbul Erkek Liseli Olmanın Bireysel ve 

Toplumsal Başarı ve Sorumluluğu” Panelini 

Gerçekleştirdik

Vakfımızın 35. Kuruluş Yılı Etkinlikleri kapsamında 

15 Ocak Pazartesi günü “İstanbul Erkek Liseli Olmanın

Bireysel ve Toplumsal Başarı ve Sorumluluğu” konulu 

bir panel düzenledik.

Mütevellilerimizin yanı sıra İstanbul Erkek Lisesi ve 

İELEV Okullarının Yöneticileri, öğretmenleri, öğrenci-

leri ile mezunlarımızın katıldığı gece, Yönetim Kurulu 

Başkanımız Av. Refik N. Türkoğlu'nun açılış konuş-

masıyla başladı.

Moderatörlüğü Ali Saydam '65 tarafından gerçekleşen 

panele Abdullah Kiğılı '59, Ümit Zaim '65, Prof. Dr. 

Erhan Erkut '75 ve Prof. Dr. Ata Anıl '82 konuşmacı 

olarak katıldılar. Panel konuşmacılarının ortak vurgusu, 

İstanbul Erkek Liseli olmanın kazandırdığı başarı ve 

sorumluluk gibi kıymetli özelliklerin gelecek kuşaklara 

aktarılması gerektiğiydi. Konuşmacılar kendi deneyim-

lerinden yola çıkarak genç İEL'lilere gelecekleri ve iş 

yaşamlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundular.

Vakıf - Camia İlişkileri

Vakıf Senedi Değişikliği Yürürlüğe Girdi

7 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Mütevelli Heyeti 

Olağanüstü Toplantısında Vakıflar Genel Müdürlüğü

tarafından değiştirilmesi önerilen ve mütevellilerimizin 

oy birliği ile kabul edilen Vakıf Senedi değişikliklerinin 

tescil edildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

2018 yılı Mayıs ayında bildirildi.

Yeni Vakıf Senedimizin yeni 5C/1 maddesi uyarınca 

mütevelli heyeti toplantılarımız her yıl Mart ayında 

yapılacak.  

2017 Yılı Mütevelli Heyeti Olağan Toplantımız 
Gerçekleşti

İELEV Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısı 26 Kasım 

2017 Pazar günü İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu ve 

Ortaokulu Orhan Öcalgiray Konferans Salonunda 

gerçekleşti.

İstanbul Erkek Lisesi mezunlarımızdan Cavit Akşe-

hirlioğlu '75 ve eşi Birgül Akşehirlioğlu'nun İELEV 

Özel Lisesine bağışladıkları bilgisayar laboratuvarının 

açılışı sonrasında mütevelli heyeti toplantısına geçildi.

Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısına 68 mütevellinin 

yanı sıra davetliler de katıldı. Toplantı, İELEV Yöne-

tim Kurulu Başkanı Av. Refik Türkoğlu'nun açılış ko-

nuşmasıyla başladı. Daha sonra Vakfımızın faaliyet-

leri Vakıf Genel Müdürü Atilla Öztuna tarafından 

aktarıldı. Ardından İELEV Akademik Kurul Başkanı 

Prof.Dr. Erhan Erkut, eğitim faaliyetlerimizi mütevel-

lilerimize bir sunum eşliğinde sundu. Son sunum ola-

rak Vakfımızın muhasip üyesi Ahmet Argun kürsüde 

Vakfın finansal durumunu paylaştı ve açıklamalarda 

bulundu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu yapılan 

oylama ile Mütevelliler tarafından ibra edilirken, 2017-

2018 bütçesi de oy birliği ile kabul edildi.

Başkanlık divanı seçiminde asil üyeliğe önerilen mü-

tevellilerimiz Mehmet Şuhubi '42, Atalay Şahinoğlu 

'57, Mehmet Ali Berkman '62, Erol Evgin '65, Mahir 

Vardar '66 ve yedek üyeliğe önerilen Ali Çetin Sarı-

oğlu '65, Cengiz Erdamar '65 Levent Bıçakçı '72 öne-

rildikleri görevlere oy birliği ile seçildiler. Önümüzdeki 

3 yıllık dönem için göreve seçilen Divan Heyetini teb-

rik eder, başarılar dileriz. Toplantı, dilekler bölümünde 

yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
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Vakıf - Camia İlişkileri

Vakıf Senedimizin değişikliği nedeniyle olağan toplan-

tının yapılmadığı 2018 yılında mütevellilerimiz yönetim 

kurulumuzun çağrısı ile 29 Eylül 2018 tarihinde ola-

ğanüstü toplandı. Sonuçlanan bir dava nedeniyle 

Vakfımızın karşı karşıya kaldığı risklerin ve buna kar-

şılık bu risklerin bertarafına ilişkin önerinin mütevellile-

rimize aktarıldığı toplantıda, mütevellilerimizin büyük 

bir çoğunluğunun olumlu oyuyla, İELEV Yönetim 

Kuruluna risklerin bertaraf edilmesi amacıyla davalı 

tarafla sulh protokolü imzalanması yönünde karar 

verildi.

İEL Verein Genel Kurulu ve Nürnberg Aşuresi

Almanya'daki mezunlarımızı bir araya getiren en 

önemli etkinlik olan İEL Almanya Derneği'nin gele-

neksel Aşure Günü 9 Temmuz 2018 tarihinde yapıldı. 

Diğer Camia kurumlarımız ile birlikte Vakfımızın da 

temsil edildiği ve faaliyetlerinin üyelere aktarıldığı yıl-

lık genel kurul toplantısının ardından her yıl olduğu 

gibi aşure günü etkinliği başladı. Dokur Catering 

grubunun bahçesinde yapılan ve birbirinden lezzetli 

yiyecekler eşliğinde yeni dostlukların kurulduğu, has-

retlerin giderildiği aşure günümüze bu yıl yine 100'den 

fazla mezunumuz katıldı. Yenen aşurenin ardında her 

yıl olduğu gibi Sakarya Marşımız hep bir ağızdan 

söylendi.

İEL Verein, toplanan üye aidatları ve bağışlardan elde 

ettiği gelirle, eğitim desteğine ihtiyacı olan Sarı 

Siyahlılara destek vermeye devam ediyor. 

Sarı Siyahlılar 29 Ekim Cumhuriyet 

Yürüyüşünde

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusuna 

armağan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yı-

lını Sarı Siyahlı Camiamız her yıl olduğu gibi coşkuyla 

kutladı. Aralarında mütevellilerimizin de bulunduğu 

mezunlarımız, Derneğimizin başarıyla organize ettiği 

kutlama yürüyüşlerine katılmak üzere Beşiktaş'ta bir 

araya geldi. Her yaştan Sarı Siyahlı, “İstanbul Erkek 

Liseliler Ne Senden, Ne De Eserinden Vazgeçer” 

diyerek Cumhuriyet yürüyüşünde gururla yer aldılar. 

İEL'de Doğru Tercih Semineri

Değişen üniversite giriş sınavları hakkında Lisemiz 

öğrencilerini bilgilendirmek için İELEV Yönetim Kurulu 

ve İELEV Akademik Kurul üyesi mezunumuz Burak 

Kılanç'88 Lisemizde bir seminer verdi. Öğrenci kar-

deşlerimiz, etkinlikte merak ettikleri konulara cevaplar 

buldu ve konunun uzmanından tavsiyeler aldı. Olduk-

ça verimli geçen etkinlikte öğrenci kardeşlerimiz, 

değişen sınav sistemi ile ilgili de bilgi sahibi oldular.
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2018 Yılı Mütevelli Heyeti Olağanüstü 
Toplantımız Gerçekleşti

Denetim Kurulumuzun tavsiyesi doğrultusunda, atıl 

durumda bulunan ve tamamı Vakfımıza ait olan Sarı 

Siyah Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'nin yine tamamı 

Vakfımıza ait olan İELEV Eğitim Kurumları A.Ş. ile 

birleşmesine ilişkin 20.03.2018 tarihli Vakıf yönetim 

kurulu kararı doğrultusunda başlatılan birleşme işlemi, 

19.07.2018 tarihi itibarıyla tamamlandı ve tescil işlemi 

gerçekleşti.

Sarı Siyah Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 
İELEV Eğitim Kurumları A.Ş. ile Birleşmesi



Vakıf - Camia İlişkileri

İstanbulspor'umuz 92 Yaşında

4 Ocak 1926 tarihinde Lisemiz idareci, öğretmen ve 

öğrencileri tarafından kurulan İstanbulspor'umuzun 

92. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Bir Sarı Siyahlı için 

tarihi ve efsanesiyle futbol 

takımından çok daha öte 

anlamlar barındıran, Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde bir 

eğitim kurumundan doğan ilk 

spor kulübü olma özelliğini 

taşıyan İstanbulspor Kulübü 

Derneği'ne başarılarla dolu 

sezonlar dileriz.

Lisemiz 1967 yılı mezun-

larından, Vakfımızın 

mütevellisi ve geçmiş 

dönem Yönetim Kurulu 

üyesi merhum Niyazi 

Adalı'nın vefatını üzülerek 

öğrendik.

Mütevellimiz Niyazi Adalı'yı Kaybettik

Merhuma Allah'tan rahmet, 

kederli ailesine ve Camia-

mıza başsağlığı dileriz.

Adını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu, 

umudumuzun sarısını, matemimizin siyahını onurla 

taşıyan, faaliyeti bir asrı aşkın süredir kesintisiz süren 

Sakarya İzci Grubumuzun 106. kuruluş yıl dönümünü 

kutlandı. Lisemizde 100'den fazla öğrenci kardeşimizin 

aktif olduğu Grubumuz faaliyetlerini başarıyla sürdür-

meye devam ediyor. Son dönemde yeniden bir araya 

gelme fırsatı bulan deneyimli kıdemli liderlerimiz, 

Sakarya'daki izciliğinin çeşitli alanlardaki yetkinliklerini 

daha geliştirmek üzere izcilerimize yönelik bir eğitim 

programı düzenlemeyi planlıyor.

Sakarya İzci Grubumuz 106 Yaşında!
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“En Genç Sarı Siyahlılar Camiamız ile 
Tanışıyor” Etkinliğimizin Beşincisini 
Gerçekleştirdik

İstanbul Erkek Lisemize girmeyi başararak, birer Sarı 

Siyahlı olmaya hak kazanan kardeşlerimizle Camiamı-

zı tanıştırmayı amaçladığımız “En Genç Sarı Siyahlılar 

Camiamız ile Tanışıyor” adlı etkinliğimizin beşincisini 5 

Kasım 2017 Pazar, altıncısını ise 2 Aralık 2018 Pazar 

günü, hazırlık sınıfında okuyan en genç İEL'liler, velile-

ri ve Camia kurumlarımızın yöneticilerinden oluşan 

misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik.

Her iki etkinlikte de, Şeref Salonumuzun bulunduğu 

katta hazırladığımız açık büfe kahvaltımızı keyif içeri-

sinde yaptıktan sonra Okul Marşımızı hep bir ağızdan 

söyleyerek söyleşi ve sunumlar için Celal Ferdi Gök-

çay Konferans Salonuna geçtik. 

2018 yılındaki son toplantıda, Okul müdürümüz sayın 

Fatih Güldal'ın kısa konuşmasının ardından, Vakfımız 

adına Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Serhat Koloğ-

lugil '98 açılış konuşmasını yaptı. Camia kurumları-

mızdan İELDER, Sarısiyah '65 Dayanışma ve Eğitim 

Vakfı, 1884 Vakfı, İEL Dayanışma Vakfı, İstanbulspor 

Kulübü Derneği, Sakarya İzci Grubu ve SarıSiyah 

Motosiklet başkan ve temsilcileri de kendilerini tanı-

tarak kurum faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler.

Etkinliğimizin son bölümünde Çanakkale Şehitlerimizi 

100. anma yılında Vakfımız tarafından hazırlatılan ve 

halen İZ TV'de yayınlanmakta olan “Sarı Siyah Pedal-

lar” belgeselimizin gösterimini gerçekleştirdik. Gururla 

ve hüzünle izlediğimiz belgeselimizin ardından etkinli-

ğimiz sona erdi.

Etkinliğimizin devamında Prof. Dr. Erhan Erkut '75 bir 

önceki yıl olduğu gibi en genç Sarı Siyahlılarla inter-

aktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerin kariyer yöne-

limlerine ilişkin önemli ipuçları içeren söyleşi öğrenci 

kardeşlerimiz tarafından ilgiyle takip edildi.  

Camiamıza yeni gelen en genç Sarı Siyahlı kardeşle-
rimize bir kez daha hoş geldiniz diyor ve kendilerine 
başarılar diliyoruz.



Camiamız - Vakfımızın Destekleri 

21

İELEV Destek Bursları Açıklandı

Her sene olduğu gibi bu yıl da vermeyi sürdürdüğü-

müz İELEV Öğrenim Destek Bursunu alacak bursiyer-

lerimizin belirlendi.

24 orta öğrenim, 64 yurt içi yüksek öğrenim ve 19 yurt 

dışı yüksek öğrenim bursu olmak üzere 107 öğrenciye 

Ekim-Haziran ayları arası 9 ay boyunca eğitim destek 

bursu sağlanmış oldu. Bursiyerlerin tamamına yakını 

İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi ya da mezunlarından 

oluşuyor.

2017- 18 eğitim yılında, aylık burs miktarları bir lise 

öğrencisi için 180 TL, yurt içinde yüksek öğrenim gö-

ren bir öğrenci için 275 TL ve yurt dışında okuyan bir 

öğrenci için 400 TL olan Öğrenim Destek Burslarımıza 

sarisiyahdestek.com üzerinden açılan kampanya ile 

destekte bulunulabiliyor. 

Burs fonuna her yıl olduğu gibi bu yıl da bağışlarıyla 

önemli bir katkı sağlayan Sarı Siyah 65 Dayanışma 

ve Eğitim Vakfı'na ve bireysel destek veren mütevelli, 

mezun ve diğer tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. 

Sarı Siyah Dergiye Desteğimiz Sürüyor

Yayınlandığı 2010 yılından bu yana Camiamızın en 

etkin basılı haberleşme ve bilgilendirme aracı olan 

Sarı Siyah Dergi, Derneğimizin önemli çabalarıyla 

yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor. Bu başarı 

için Derneğimize, dergiyi yayına hazırlayanlara ve 

emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 

Yıllardır Sarı Siyah Derginin en büyük daimi sponsoru 

olan Vakfımız, hepimizin çok sevdiği bu derginin çıka-

bilmesi için sponsor olmaya devam ediyor. 

“Sakarya'nın Evlatları” Belgeseli 

TV'de Yayınlanmaya Başlandı

Kurulduğu 1912 yılından beri faaliyetlerini kesintisiz 

olarak sürdürmesi özelliğiyle, ülkemizin en eski izci 

oymağı olan Sakarya İzci Grubumuzu anlatan  belge-

sel film tamamlanarak gösterilmeye başlandı. Digitürk 

Platformunda yer alan İz Tv kanalında yayınlanan 

belgesel Vakfımız tarafından Şarküteri Prodüksiyona 

yaptırıldı. Çekimleri izci yemin töreni, mezun kampı 

ve Çanakkale Kampı, liderler buluşması gibi farklı 

zaman ve mekanlarda çekilen belgesel ile Sakarya-

mız'ın şanlı tarihi bu kez de televizyon ekranlarına 

taşınmış oldu. 

Gösterimi 40 dakika süren filmde, 1953 yılı mezunu 

mütevellimiz Y.Mimar Cengiz Bektaş'tan, çeşitli dö-

nemlerde liderlik ve izcilik yapmış kız ve erkek me-

zunlarımıza, halen okuyan izci kardeşlerimize kadar 

geniş bir yelpazedeki Sakaryalılar yer aldı, anıları ve 

İstanbul Erkek Lisesi Sakarya İzciliğinden elde ettik-

leri kazanımlarına ilişkin düşünceleri paylaşıldı. 40 

dakikalık gösterimin ötesinde, saatlerce süren çekim-

ler ve yapılan röportajlar arşivimiz için büyük kazanım 

oldu.

Bu önemli eserin hazırlanmasında emek veren herke-

se teşekkür ederiz. İELEV olarak, Camiamızın olduğu 

kadar ülkemizinde önemli değerlerinden biri olan ve 

adını Atatürk'ün perçinlediği “Sakarya” İzci Grubumuz 

için böyle bir projeye imza atmış olmaktan duyuru 

büyük mutluluk duyuyoruz.

İEL Mezunlarına İELEV Okulları İndirimi 

İELEV Okullarından mezun olanlar da indirimden

faydalanmaktadır.

2017-2018 döneminde 243 öğrenci için yapılan mezun 

indirimi toplamı 1.430.000 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Eğitim zincirinin tamamlanması sayesinde öğrencile-

rimize anaokulundan liseye kadar İELEV Okulları 

kalitesiyle eğitim alma imkânı sağlanmaktadır. Bu 

imkândan faydalanmak isteyen İstanbul Erkek Lisesi 

mezunlarının çocuklarına  eğitim ücretinde hak ettik-

leri diğer indirimlere ek  olarak % 15 indirim verilmek-

tedir. İEL mezun indirimi sadece mezunlarımızın 

çocukları ile sınırlı kalmayıp, torun ve kardeş çocuk-

ları için de indirim alınması mümkün hâle getirilmiştir. 





İELEV Okulları 2017 - 2018 Dönemi

İELEV Anaokulları

İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu�

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu 

Yabancı Diller

Bilgi Teknolojileri

İELEV Özel Lisesi

Apple Distinguished School ve 

iPad ile Öğretim Süreci

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Lise 

Yerleştirme Sonuçları

Okullarımız

Bilişim Teknolojileri 



Okullarımız

Eğitim Alanındaki Gelişmeler

İELEV Akademik Kurulu tarafından yürütülen “İELEV 

Okulları Eğitim Master Planı”nın hedefi, akademik 

açıdan başarılı, çok yönlü, sorumluluk sahibi, değerle-

re saygılı, sorgulayan, araştıran, yaşam boyu öğren-

meye meraklı, evrensel değerlere sahip, farkındalığı 

yüksek, insana ve doğaya duyarlı, Alman kültürünü 

yakından tanıyan ve hem Almanca hem de İngilizce 

dillerine, üniversitede eğitimlerine devam edecek 

seviyede hâkim gençler yetiştirmektir.

Bunların yanında öğrencilerimizin 21. yüzyıl yetkin-

liklerine sahip olabilmeleri için onlara yol göstermeyi 

amaç edinen İELEV Okullarında bu alandaki yenilikler 

ve güzel haberler devam etmektedir. 

İELEV Okulları 

“Apple Distinguished School” Oldu

24

İELEV Akademi: Hedefimiz nitelikli 

eğitim ve öğretim

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde hayata 

geçirdiğimiz İELEV Akademi ile amacımız, öğretmen-

lerimizi ilgi alanları ve becerileri ışığında farklı prog-

ramlara yönlendirerek okullarımızda zengin, nitelikli 

bir eğitim öğretim programının geliştirilerek hayata 

geçirilmesini sağlamaktadır.

Akademik, idari süreçler ile destek süreçlerinin sürekli 

iyileştirilmesi ve sıkı takibi, ekip ruhu ile ilerleyen 

İELEV Ailesinin temele aldığı bir yapıdır. Ülkemizde 

eğitim öğretim sistemimizdeki yeni yapılanmalar, de-

ğişiklikler, dünyadaki yeni teknoloji ve akımların etkisi 

akademik süreçlerimizde yoğun olarak gözden geçir-

me çalışmaları yapma konusunda harekete geçil-

miştir. Bu gözden geçirme çalışmalarını yaparken de 

Türkiye'nin alanlarında uzman isimlerinden profesyo-

nel destek alınmıştır. 

 Apple ürünlerini kullanılır. Apple Seçkin Okulları, eği-

timde sürekli yeniliğin doğru planlama, uygulama ve 

tekrar gerektiren kesintisiz bir süreç olduğunu göste-

ren örnek okullardır. İELEV Okulları, 2014-2015 eği-

tim ve öğretim yılında birebir iPad programı başla-

tarak dünyanın en yenilikçi okulları arasına girmiştir 

ve 2018'de Apple Distinguished School olarak kabul 

edilmiştir. Böylece Apple'ın teknoloji ile öğrenim viz-

yonunu yansıtan, eğitimde liderlik ve mükemmellik 

açısından dünyanın en yenilikçi okulları arasında yer 

almıştır.

İELEV Okulları, Apple Distinguished School olarak 

tüm paydaşlarıyla birlikte teknolojik olarak zengin 

olan ortamların öğrenim hedeflerini nasıl desteklediği 

hakkında net bir vizyona sahiptir. İELEV Okullarında 

okul liderleri, Apple teknolojisi ile öğrenim vizyonlarını 

gösterirler, eğitimciler ise güçlü öğrenme deneyimleri 

oluşturmak için iPad, MacBook, güçlü eğitsel 

uygulamalar, Multi-touch kitaplar ve diğer dijital 

öğrenim nesnelerini kullanırlar. İELEV Okullarında 

öğrenciler, birebir iPad programı ile teknolojinin etkin, 

verimli ve etik kullanımını öğrenerek 21. yüzyıla 

hazırlanırlar.

İELEV Özel Çamlıca Anaokulu Kapandı

İELEV Okulları, bir Vakfın okulları olmanın 

sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluğu tüm 

akademik ve idari kadrosuyla birlikte yerine 

getirmektedir. Taşıdığımız bu sorumluluğun bir de 

maddi boyutu bulunmaktadır. 

Yaptığımız yatırımların öğrencilerimiz ve ekibimiz için 

faydalı ve kalıcı olması gerekmektedir. Çamlıca'da 

bulunan anaokulumuza operasyonel verimlilik 

açısından bakılınca, ekonomik sürdürülebilirliğinin 

sağlanması imkânsız duruma gelmiştir. Bu sebeple 

Yönetim Kurulumuzda yaptığımız uzun 

değerlendirmeler sonucunda, Çamlıca'da bulunan 

anaokulumuzun 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı 

sonu itibariyle (13 Haziran 2018) kapatılmasına ve 

anaokullarımızın yerleşkelerimiz bünyesinde 

geliştirilmesine karar verilmiştir. 2018-2019 eğitim ve 

öğretim yılında, İELEV Özel Çamlıca Anaokulunda 

eğitim görmüş 15 öğrenci İELEV Özel 125. Yıl 

Anaokuluna, 12 öğrenci İELEV Özel Ana Sınıfına 

devam etmiştir. 

Apple Seçkin Okulları (Apple Distinguished Schools), 

Apple'ın öğretim ortamı vizyonunu gösteren, liderlik 

ve eğitimde mükemmellik merkezleri olarak tanımlanır.

Bu okullarda, öğrenciler yaratıcılık, iş birliği, eleştirel 

düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmek için 



Okullarımız 

Anaokulundan İtibaren STEM Eğitimi 

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), 

Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Mate-

matik) kelimelerinin baş harflerinden meydana 

gelmektedir. Temelinde teknoloji ve mühendisliğin 

olduğu STEM eğitimi, fen ve matematikte öğrenilen 

teorik bilginin ürüne dönüştürülmesine imkan sağ-

layan, araştırmaya dayalı bir öğrenme yaklaşımıdır. 

Aynı zamanda çocukların küçük yaşlarda zaten 

sahip olduğu merak etme duygusu ve yaratıcılığı 

kullanarak, problem çözme, eleştirel düşünme, iş 

birlikli çalışma, sorgulayıcı düşünme gibi birçok 21. 

yüzyıl becerilerini daha çabuk içselleştirip kazana-

bilmelerine olanak sağlamaktadır.

Tüm bunların yanı sıra çocuklardaki beyin gelişiminin 

büyük bir yüzdesinin de küçük yaşlarda tamamlan-

dığı gerçeği, dünyada STEM eğitiminin her geçen 

gün daha da önem kazanmasının nedenini bizlere 

açıkça göstermektedir. İELEV Okullarında, anaokul-

larından başlanmak üzere her seviyedeki öğrencimiz, 

bu alanda eğitim almış öğretmenler tarafından STEM 

eğitiminden faydalanır. Ana Sınıfı grubunda STEM 

dersleri, ilkokul grubunda her sene en az bir kez 

olmak üzere STEM projeleri gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca okullarımızda her sene STEM & Maker Öğren-

ci Kulübünde ve derslerimizde geliştirilen ürünlerin 

paylaşıldığı İELEV Maker Faire düzenlenmektedir.

Çekmeköy

Cağaloğlu

25

967

334

1464

459

522

334
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İELEV Anaokulları

İELEV Özel Ana Sınıfı

İELEV Anaokullarında program, erken yaşta dil edi-

niminin kalıcı öğrenmeyi sağladığı göz önünde bulun-

durularak bir Türk ve bir Alman öğretmen ile sınıflarda 

eşzamanlı olarak uygulanır. Bu sistem ile öğrenciye 

sadece dil öğretmek yerine onun bu dili kullanabile-

ceği ortamlar yaratılır. Böylece öğrenciler Almancayı 

doğal akışı içinde öğrenir ve etkin olarak kullanırlar. 

Laterne, Nikalous, Noel, Fashing, Paskalya gibi 

Alman kültürüne özgü etkinlikler ile öğrencilerin dil 

edinimleri desteklenerek kültürün daha yakından 

tanınmasına olanak sağlanmaktadır. Anaokulumuzda 

uygulanan eğitim programı MEB Okul Öncesi Eğitim 

Programına ek olarak, dünyada geçerliliği kanıtlan-

mış zengin eğitim yaklaşımlardan oluşan, her yaş 

grubuna özel olarak hazırlanan eklektik bir program-

dır. Öğrenci kazanımlarının, tüm etkinliklere taşınma-

sı sağlanır ve uygulamalarda bireysel farklılıklar 

daima göz önüne alınır. Öğrencilerimizin sorgulaya-

rak, planlayarak, keşfederek ve eğlenerek öğren-

meleri esas alınır. Program içeriği temalardan oluş-

makta ve bu temalar yaş gruplarına uygun olarak 

farklı etkinliklerle uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, öğrencilerimizin araştırdıkları, incele-

dikleri, keşfettikleri, matematikle oynadıkları aktivite-

ler yer alır. Programımızda ayrıca STEM-GEMS 

etkinlikleri, öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerini des-

tekleyici ve becerilerini geliştirici akıl oyunları, düşün-

me becerileri eğitimi, fonolojik duyarlılık çalışmaları, 

maker, kodlama etkinlikleri de bulunmaktadır.

Akademik beceriyi güçlendirmeyi, düşünen bir toplum 

olmamıza katkı sağlamayı, sosyal becerileri kuvvet-

lendirmeyi, eğlenerek problem çözme stratejilerini 

geliştirmeyi, sabretmeyi ve dürtü kontrolünü sağlamak 

amacıyla “Akıl Oyunları” etkinlikleri yapılmaktadır. 

Okula gelinen günlerin sayıldığı ve sayılar ile ilgili 

çalışmaların yapıldığı matematiğin eğlenceye dönüş-

türüldüğü “100. Gün” etkinlikleri yapılmaktadır. Öğren-

cimizin ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağla-

mak amacıyla bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yo-

luyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını 

dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabil-

mesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanıyan 

4 yaş grubumuzda uygulanan “Göster Anlat” etkinlik-

leri ile program zenginleştirilmekte, 5 yaş grupları-

mızda ise “Göster Anlat” etkinliği 2. dönem Almanca 

olarak yapılmaktadır.

İELEV Özel Ana Sınıfı 2018-2019 eğitim ve öğretim 

yılını Okul Müdürü M. Banu KESKİN yönetiminde 

sürdürmektedir. 22. eğitim-öğretim yılında okulumuz-

da, 4'ü Türkçe programını yürüten okul öncesi öğ-

retmeni, 4'ü Almanca programını yürüten Almanca 

öğretmenlerinden oluşmak üzere 8 öğretmen 1 ya-

rdımcı personel mevcuttur. Anaokulu seviyesine 

bakan rehber öğretmen aynı zamanda ilkokul kade-

mesi ile paylaşılmaktadır. 2017-2018 eğitim öğretim 

yılında ana sınıfımızda 13 dört yaş grubu öğrencisi, 

56 beş yaş öğrencisi ile toplamda 69 öğrenci mevcut-

tur. 46 beş yaş grubu öğrencimiz 1. sınıfa kayıt 

yenilemiştir. 
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İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu 

2018-2019 eğitim öğretim yılı Anaokulu Müdürü 

Çiğdem Yıldız yönetiminde sürdürülmektedir. Ana-

okulumuzda 4'ü Türkçe programı yürüten okul öncesi 

öğretmeni, 4'ü Almanca programını yürüten Almanca 

öğretmeninden oluşmak üzere 8 öğretmen, 2 yardım-

cı personel mevcuttur. Anaokulu seviyesine bakan 

rehber öğretmen aynı zamanda ilkokul kademesi ile 

paylaşılmaktadır. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 

anaokulumuzda 17 dört yaş grubu öğrencisi, 45 beş 

yaş grubu öğrencisi ile toplamda 62 öğrenci mev-

cuttur. 41 beş yaş grubu öğrencimiz 1. sınıfa kayıt 

yenilemiştir.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında; 

Her kampüste aynı eğitim kalitesini sağlayabilmek 

için düzenli aralıklarla eş güdüm toplantıları gerçek-

leştirildi. 

Her yaş grubuna özel olarak hazırlanan ve uygula-

nan eğitim programımızın ayrıntıları, akademik 

takvim ve akademik kadromuz her dönemin başında 

gerçekleşen Sınıf Veli Kurulları toplantıları ile velile-

rimize aktarıldı. 

Bireysel veli toplantılarımız, tüm velilerimiz ile yıl 

içerisinde en az üç kez gündemli ve tutanaklı olarak 

gerçekleştirildi.

Çocukların sevgi, saygı, barış, sorumluluk iş birliği, 

hoşgörü gibi değerleri yaşama geçirebilmeleri için 

İELEV Ruhunu da yansıtan Değerler Eğitimi etkin-

liklerine yer verildi. 

Çocukların ilgisini çeken öğrendikleri konularla ilişki-

li mekanlara geziler düzenlenerek çocukları için 

doğal öğrenme ortamları oluşturuldu. 

Yıl içerisinde iki defa yazar/atölye çalışması yapıldı.

4 yaş gruplarına yönelik “Büyükanneler-Büyükba-

balar Günü” etkinliği gerçekleşmiştir.

Öğrencilerimizin düşünen, araştıran, sorgulayan, 

farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlayan felsefe 

çalışmalarına yer verildi. Bu kapsamda sunumu 

öğrenciler tarafından yapılan kendini topluluk önünde

rahatça ifade edebilme ve iletişim kurma becerilerini 

destekleyen, belli bir konu üzerinde yoğunlaşabilme 

yetkinliği kazandırmayı hedefleyen 5 yaş gruplarında 

Proje Sunumu ve Portfolyo Etkinliği gerçekleştirildi. 

Yıl sonu şenliği ve hazırlık sınıflarına yapılan mezu-

niyet törenleri gerçekleştirildi 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı,19 Mayıs Atatürk'ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinlikler ve tören-

lerle kutlandı ve 10 Kasım haftası anma töreni 

gerçekleştirildi.

Öğrencilerimiz müzik, hareket eğitimi, jimnastik, gör-

sel sanatlar, bilişim teknolojileri, yaratıcı drama ve 

satranç başlıklarında okulumuz öğretmenleri ve ders 

ücretli öğretmenler ile branş derslerine katıldılar. 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında farklı başlıklarda 

anaokulumuzda 11 etkinlik düzenlenmiş, 2 yazar 

davet edilmiş, 14 şehir içi gezi, 7 tiyatro/müze gezisi, 

2 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Yıl içerisinde gerçekleşen çeşitli Sosyal Sorumluluk 

Projelerinin geliri İEL'de öğrenim gören sarı-siyahlılar 

için “Sarı Siyah Destek”e  (www.sarisiyahdestek.com) 

bağışlandı.

Hayvan dostlarımız için toplanan mamalar Yedikule 

Hayvan Barınağına gönderildi.

İELEV Anaokullarında, 2017-18 eğitim ve öğretim yılı için 

planlanan tüm hedeflere ulaşıldı. Veli ve öğrencileri-

miz ile birlikte uyguladığımız bu etkinliklerimize 2018-19

eğitim ve öğretim yılında da devam edilecek olup, Erken 

STEM ve Düşünme Becerileri programları kapsamında 

çalışmalarımıza ivme verilecektir.
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İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu 2018-2019 eğitim ve 

öğretim yılını Okul Müdürümüz Sayın M. Banu Keskin 

yönetiminde sürdürmektedir. 23. eğitim ve öğretim 

yılına başlayan İELEV Özel İlkokulu ve Ortaokulunda 

77 öğretmen, 18 idari personel ve 13 ek ders ücretli 

öğretmen mevcuttur. 2017-2018 eğitim ve öğretim 

yılında 20. mezunlarını veren okulumuzdan 52 öğren-

ci mezun olmuştur. Öğrenci mevcudunda geçen yıla 

oranla bu sene % 1.05 oranında artış olmuş ve 

mevcut 515 öğrenciden 521 öğrenciye çıkmıştır. 

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında okulumuzun   

212 ortaokul, 309 ilkokul olmak üzere toplam 521 

öğrenci mevcudu vardır. Okulumuz 4, 5 ve 6.sınıflar 

hariç tüm seviyelerde kontenjanda belirtilen sayının 

üstünde doluluk oranına sahiptir. Kayıt sırasında 

velilere yapılan anketlere göre yeni velilerin, büyük 

ölçüde (%70) okulumuzda çocuğu bulunan velilerin 

yönlendirmesi ve kardeşlerin kayıt yaptırması yoluyla 

okula öğrencilerini yazdırdıkları anlaşılmaktadır. 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 4, 5, 6 ve 7. 

sınıf öğrencilerine yönelik 2 adet GDS (Genel Değer-

lendirme Sınavı), 4, 5, 6, 7 sınıf öğrencilerine yönelik 

2 adet GTT (Genel Tekrar Testi), 8. sınıf öğrencilerine 

10 adet LGS Hazırlık Sınavı, 8. sınıf öğrencilerine 2 

adet Almanca DDS (Dönem Sonu Değerlendirme 

Sınavı) ve istekli öğrencilere DSD I (Deutsches 

Sprachdiplom I) sınavı, 5 ve 7. sınıf öğrencilerine 4 

adet Almanca DDS, 6. sınıf öğrencilerine 3 adet 

Almanca DDS ve 1 adet A2 sınavı, 4. sınıf öğrencile-

rine 1 adet Almanca DDS ve 1 adet A1 sınavı uygu-

lanmıştır. 8.sınıf öğrencileri için “Yoğunlaştırılmış LGS 

Hazırlık Programları” ve “Telafi Programları” yapılmış, 

program doğrultusunda ders-telafi şekline dönüştürü-

len ders programı ile her dersten bireysel çalışma-

ların gerçekleştirildiği programın psikolojik ayağında 

öğrenci ve velilere yönelik sınav kaygısı, sınav taktik-

leri bilgilendirme çalışmaları, moral gezi ve etkinlikleri 

ile sürecin öğrenci ve veli ile değerlendirilip hedeflerin 

belirlendiği bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Sınav sonrası, tercih ve yerleşim süreçlerinde öğren-

cilere ve ailelerine rehberlik edilmiştir.

Öğrencilerimiz sene başından itibaren sanat, spor, 

bilim alanlarıyla ilgili okulumuz öğretmenleri ve ders 

ücretli öğretmenlerinin rehberliğinde, 34 farklı branşta 

kulüp çalışmalarına katılarak sosyal ve kültürel 

etkinlikleri sürdürmüşlerdir.

İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında:

Türkiye İnovasyon Girişimcilik Haftası (Aralık 2017) 

4.Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda Arda 

Hızır, Boran Kalender Kaya ve İlker Poyraz Çermik 

“Güneş Pilleri Farklı Kulvarlarda!” adlı proje ile Tür-

kiye 2.si oldular.

TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Bölge Yarışmalarında kimya dalında Aykut Dursun 

Aydoğdu ve Zeynep Çavuşoğlu birinci olarak Kayse-

ri'de gerçekleşen Türkiye finalinde okulumuzu “Elekt-

ronik atıklardan ve patates kabuklarından bakır 

nano-parçacık yaptık, iletken mürekkep ve absorban 

olarak kullandık” projesi ile temsil ettiler. 

7. sınıf öğrencilerimizden Eren Mengeş, Zeynep 

Bektaş, Mehmet Yiğit Benek, Ecem Meral ve Şevval 

Balaban'dan oluşan grup, TED İstanbul Koleji Vakfı 

Özel Ortaokulunda, “Bilçev Fest-Bilim ve Çevre 

Festivali” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Kamu 

Spotu Kısa Film Yarışması”nda üçüncülük ödülünü 

aldılar. 
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Düşün-ü-yorum Projesi ile Sosyal Bilgiler Zümresi 

tarafından 6.sınıf düzeyinde; farklı günlük olaylar, 

temel kavramlar, etik konular hakkında çocuklar 

için felsefe yöntemi kullanılarak çalışmalar yapıl-

maktadır.

Tomorrow Projesi 6 ve 7.sınıflar düzeyinde; ulus-

lararası bilince sahip, evrendeki tüm varlıklara 

saygı gösteren ve gelecek nesillere daha iyi bir 

dünya bırakabilmek için inisiyatif alan, her türlü 

problem için çözümler üreten bireyler yetiştirmeye 

katkı sağlamak için yapılmaktadır. 

Enough Projesi ile ekonomik gelir bakımından 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tüketim 

alışkanlıklarının düzenlenmesi; tüketirken nelerin, 

nasıl etkilendiği noktasında bilinçlendirilmesi ve 

kozmosun tüm kaynaklarının israf edilmemesi 

halinde tüm canlılığa yeteceği algısının davranışa 

dönüştürülmesi hedeflen projede öğrenciler tara-

fından aşırı tüketim, küresel ısınma, göç, yeni 

komşu ve kent başlıklarında çalışmalar 

yürütülmektedir.

Yaşar Kemal Öykü Yarışması, İstanbul çapında; 

ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında 

Yaşar Kemal'in anısını yaşatmak amacıyla her yıl 

farklı bir konuyla ilgili düzenlemektedir. 

Çalışmalarıyla Türkçe’nin olanaklarını genişletmiş 

yazarlarımızın yapıtlarına dikkat çekerek 

öğrencilerde dil duyarlılığı yaratmak, öğrencilerin 

yazılı anlatım becerilerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak, onları okumaya teşvik etmek temel 

hedeflerimiz arasındadır. Yarışmada dereceye 

giren öğrenciler ödüllendirilmiş ve ilk yirmi öykü 

Kırmızıkedi Yayınevi işbirliğiyle kitaplaştırılmıştır.

İELEV im Dergisi; öğrencilerimizin yeteneklerini ve 

kendilerini keşfetme olanağı sunmak için çıkarıl-

mış, içeriği tamamen öğrencilerimiz tarafından 

oluşturuldu. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında iki 

adet yayımlanmış olup, üçüncü sayısı ise tasarım 

aşamasındadır.  

İELEV-DE Projesi, Rehberlik ve Psikolojik Danış-

manlık Birimi ile Beden Eğitimi ve Fen Bilimleri 

bölümlerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmadır. İlk 

olarak “Sporda Duyarlılık” ile başlayan çalışma 

“Kentte Duyarlılık” ile devam etmiş olup, geçtiğimiz 

yıl ise “Doğada Duyarlılık” teması ile sürdürül-

müştür. 

Ne İşime Yarayacak Programı ile 4. sınıftan 8. sınıfa 

fen bilimleri konularının, beden eğitimi konularıyla ve 

sporla bağlantısının kurulduğu çalışmalar gerçekleş-

tirilmektedir. Programda “Spor ve Beslenme”, “Sür-

tünme Kuvveti Sporumu Nasıl Etkiliyor?”, “Süratimi 

Hesaplıyorum”, “Spor Yapıyorum, Sinir Sistemimin 

Neresiyle?”, “Spor da Yaparım Fizik de Öğrenirim” 

gibi etkinliklere yer veriliyor.

Ortaokul öğrencileri arasında önce sınıf içinde sonra 

sınıflar arasında münazara yarışması yapılmıştır. Üç 

yıldır devam eden bu yarışmanın çalışmaları sür-

mektedir. Yarışma sonunda dereceye girenlere 

ödüller verildi.

Fark Yaratan Sınıflar Projesinde, Sabancı Vakfının 

“Eğitimde İnovatif ve Güçlendirici Yaklaşımlar” kap-

samında Fen ve Sosyal zümrelerinin yaptıkları 

çalışmalar örnek olarak gösterildi.

FENGINEER projesinde amaç öğrencilerimizde ya-

ratıcılığı, sorgulamayı ve mühendislik becerilerini 

geliştirerek üretme arzusunu geliştirmektir. Öğrenci-

lerimiz fen ve matematik derslerinde gördükleri 

konuları kullanarak mühendislik çalışması yapmakta, 

öğrencilerin gerçek hayat problemleri ile karşı 

karşıya gelmeleri sağlanmakta ve bu problemi bir 

mühendis sistematiğiyle çözüme kavuşturmaları ile 

ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Bereketli Topraklar Projesi; 5, 6 ve 7.sınıf düzeyinde 

Sosyal Bilgiler ve Fen zümreleri tarafından yürütül-

mektedir. Öğrencilerimiz, ülkemizin kaynakları ile 

ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek ülke ekono-

misine katkı sağlamak için yatırım ve pazarlama 

projeleri hazırladılar.

Kentli Haklı Projesi; sağlıklı, alt yapısı gelişmiş, 

kişilere özgürlük alanları ve kendini geliştirme 

fırsatları tanıyan kentlerde yaşamanın güvencesi 

demokratik ve etkin kent yönetimlerinin duyarlı, 

özgür, bilinçli ve katılımcı kentlilerdir. Kentli Haklı 

projesi ile geleceğin katılımcı ve aktif kentlilerinin 

eleştirel düşünme, karşılaştırma yapma, yaratıcılık, 

girişimcilik, yorumlama, doğal çevreye duyarlılık, 

sosyal katılım, araştırma, problem çözme, gözlem, 

değişim ve sürekliliği algılama, mekânı algılama 

becerilerini geliştirmesi sağlanmaktadır. Proje 5 ve 6. 

sınıf öğrencileri ile sosyal bilgilerin öncülüğüne 

disiplinler arası etkinlikler yapılarak yürütülmektedir. 
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Öğrencilerimiz, matematik alanında, TÜBİTAK ve 

Bilim Olimpiyatlarına, Uluslararası Urfodu bilim 

temelli yarışmasına katıldılar. 

Pi günü etkinliği gerçekleştirildi.

4. sınıf öğrencilerimiz ile TIMSS-Matematik testi 

uygulaması gerçekleştirildi. Matematik alanında 

uluslararası standartlarda hazırlanmış seçme 

sorulardan oluşan TIMSS testi, öğrencilerin 

matematik alanında kazandıkları bilgi ve becerilerin 

değerlendirmesine yönelik bir tarama sınavıdır. Bu 

sınavla öğrencilerimizin matematik öğrenme 

alanları ve bilişsel becerileri ile ilgili durumları 

değerlendirildi.

DI Kulübü öğrencilerimiz “Destination Imagination 

Ulusal Turnuvası”na katıldılar.

9.Kariyer Günleri “Yarın Bugünden Başlar-Kariyer 

ve Yarın” teması ile gerçekleştirildi. Bu etkinlikte 

öğrencilerimiz; tercih edilen diğer okulların öğ-

rencileri, İEL mezunları ve farklı alanlardan ko-

nuklar ile bir araya gelerek okulları ve meslekleri 

tanıma imkanı buldular. 

Pedagoji Okulu etkinlikleri kapsamında, Ekim 2017 

- Haziran 2018 tarihleri arasında anaokulundan 

liseye kadar tüm velilerimiz için süreli grup 

çalışmaları formatında veli etkinliklerimiz gerçek- 

leştirildi.

Tarih Vakfı-İELEV Okulları iş birliği ile “Gençler 

Tarih Yazıyor” çalışması gerçekleştirildi.

5 ve 6. sınıflar düzeyinde Pratik Matematik etkinliği 

gerçekleştirildi. 

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde hafta boyunca 

seminer, söyleşi ve şiir etkinlikleriyle Ulu Önderimiz 

Mustafa Kemal Atatürk anıldı.  

Ormanda Bir Gün etkinliği kapsamında 1, 2, 3. sı-

nıf öğrencileri sınıf öğretmenleri, Almanca, beden 

eğitimi ve rehber öğretmenleri ile disiplinler arası 

çalışmayı Belgrad Ormanlarında gerçekleştirdiler.

İlkokul öğrencilerine yönelik klasik müzik söyleşileri 

gerçekleştirildi.

3 ve 4.sınıf öğrencilerimiz, Beden Eğitimi Zümre-

sinin organizasyonuyla bir atletizm pistine giderek 

atletizm hakkında bilgi sahibi oldular.

3. sınıflar Goethe Enstitüsü Kütüphanesini ziyaret 

ederek Almanca dilinde çeşitli kitap ve yayınlarla 

buluştular.

Psikolojik Söyleşiler, Mitoloji'nin Psikolojisi Rehberlik 

Birimi tarafından gerçekleştirildi.

Rehberlik Birimi tarafından yıl boyunca tüm 

seviyelerde; etkili öğrenme yolları, olumlu 

özelliklerimiz, verimli çalışma alışkanlıkları, sınıf 

kuralları, zaman yönetimi konularında çalışmalar 

yapıldı.

Zorbalıkla Mücadele Programı (ZOM), öğrencilerin 

sosyal ve duygusal gelişimi desteklemek ve duyarlı 

bireyler yetiştirmek amacıyla Rehberlik Birimi 

tarafından tüm seviyelerde uygulandı.

URFODU sınavları 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde 

uygulandı. 

Rehberlik Birimi'nin organizasyonuyla farklı liseler 

ziyaret edilerek öğrencilerin bilinçli tercih yapması, 

hedef koyması sağlandı.

First Lego Ligi Robotik Turnuvası'na 5, 6 ve 7.sınıf 

düzeylerinde Lego Kulübü öğrencilerinden oluşan 

Lego Takımı ile katılım gerçekleştirildi. 

Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında hafta 

boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

“13.Uluslararası Piyano Festivali”ne katılan 23 

öğrencimiz sertifika almaya hak kazandılar.

5.Mikrolab Yarışması'na katılan 5 ve 6.sınıf 

öğrencilerimiz başarı belgesi almaya hak 

kazandılar.
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Fatih Belediyesi Okullar Arası Basketbol 

Turnuvası'nda küçük erkeklerde birincilik, Voleybol 

Turnuvası'nda küçük kızlarda birincilik, Fatih 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Okullar 

Arası Basketbol Turnuvası'nda küçük erkeklerde 

birincilik ve Okul Sporları Küçük Erkekler Tenis 

Turnuvası'nda İstanbul birinciliği kazanıldı. 

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmen-

ler Arası Voleybol Turnuvası'nda birincilik kazanıldı. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi devam eden Eko 

Okullar Programı kapsamında çevre bilinci, çevre 

yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma çalışmaları 

gerçekleştirildi.

Şile Yaşam Becerileri Kampı'nı 4 ve 5.sınıf 

öğrencileri ile gerçekleştirildi. Öğrenciler, çadır 

kurarak teorik olarak öğrendiklerini doğal ortamda 

pratiğe dökme imkânını buldular. 

Kardeş okulumuz olan Bolu Mengen Gökçesu 

Ortaokuluna desteklerimizi bu yıl da sürdürdük.   

Yıl içerisinde okula demirbaş eşya yardımı yaptık, 

okulun ve öğrencilerin kitap ve kırtasiye ihtiyaçla-

rını karşıladık.  Ayrıca Gökçesu Ortaokulunun 

öğrencilerini İstanbul'da ağırlayarak, okulumuzun 

müzik gecesinde performanslarını sergilemelerini 

ve İstanbul'u gezmelerini sağladık.

 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında farklı başlık-

larda okul içinde ve dışında 389 etkinlik düzenlen-

dik, 28 yazar veya konuk davet ettik, 63 adet şehir 

içi, 5 adet şehir dışı ve 4 adet yurt dışı gezisi ger-

çekleştirdik.  
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eğitim ve öğretim yılını Okul Müdürü Burcu Aybat 

yönetiminde sürdürmektedir. 10. eğitim öğretim 

yılında okulumuzda 82 öğretmen, 18 idari personel 

kadrosu ve 10 ek ders ücretli öğretmen mevcuttur. 

2017-2018 eğitim öğretim yılında altıncı mezunlarını 

veren okulumuzdan 86 öğrencimiz mezun olmuştur. 

2017-2018 eğitim öğretim yılında okulumuzun 220 

ilkokul, 287 ortaokul olmak üzere toplam 507 öğrenci 

mevcudu bulunmaktadır.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 4, 5, 6 ve 7. sınıf 

öğrencilerine yönelik 2 adet GDS (Genel Değerlen-

dirme Sınavı), 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik 

6 adet GTT, 8. sınıf öğrencilerine 10 adet LGS Hazır-

lık Sınavı, 8. sınıf öğrencilerine 2 adet Almanca DDS 

(Dönem Sonu Değerlendirme Sınavı) ve istekli öğren-

cilere DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) sınavı, 5 ve 

7. sınıf öğrencilerine 4 adet Almanca DDS, 6. sınıf 

öğrencilerine 3 adet Almanca DDS ve 1 adet A2 

sınavı, 4. sınıf öğrencilerine 1 adet Almanca DDS ve  

1 adet A1 sınavı uygulanmıştır. 8.sınıf öğrencileri için 

“Yoğunlaştırılmış LGS Hazırlık Programları” ve “Telafi 

ve Okul Sonrası Etüt Programları” yapılmış, program 

doğrultusunda ders-telafi şekline dönüştürülen ders 

programı ile her dersten bireysel çalışmaların gerçek-

leştirildiği programın psikolojik ayağında öğrenci ve 

velilere yönelik sınav kaygısı, sınav taktikleri bilgi-

lendirme çalışmaları, moral gezi ve etkinlikleri ile 

sürecin öğrenci ve veli ile değerlendirilip hedeflerin 

belirlendiği bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Sınav sonrası, tercih ve yerleşim süreçlerinde öğren-

cilere ve ailelerine rehberlik edilmiştir. Öğrencilerimiz, 

bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak okul sonrası etüt 

çalışmalarına yönlendirilmiştir. 
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Öğrencilerimizin 2017-2018 eğitim ve öğretim 

yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası etkin-

liklerin, hem dil hem de sosyal becerilerini 

geliştirmeleri konusunda okul programını 

destekleyici olmasına dikkat edilmiştir. Bu 

yıl da benzer şekilde plânlamalar yapılmıştır:

İstanbul genelinde gerçekleştirilen “İELEV Okulları 
4. Edip Cansever Şiir Yarışması” çeşitli okullardan 
80 başvuruyla sonuçlandı. 

Türkçe Bölümümüz tarafından yürütülen “Videolar-
la Görsel Okuma Projesi” ve ''Eser İnceleme Ça-
lışmalarında Ürün Odaklı Farklılaştırma Projesi'' 
Eğitimde İnovasyon Zirvesi ve Dijital Bahar Konfe-
ransı'nda sunuldu. ''Videolarla Görsel Okuma 
Projesi'' ayrıca Kültür Üniversitesinde gerçekleştiri-
len ETP ve  Robert Kolejde gerçekleştirilen Sonba-
har Öğretmenler Sempozyumu'nda da eğitimcilerle 
paylaşıldı. 

Yıl içerisinde 8 yazar/şair ile söyleşi/atölye çalış-
maları yapıldı. 

Öğrencilerimizin okuma sevgisini geliştirmek, her 
türlü bilgi kaynağını bünyesinde toplayan, onlardan 
yararlanılması için hizmet veren kültürel ve toplum-
sal bir kurumun öğrenciler tarafından öneminin fark 
edilmesini sağlamak amacıyla Kütüphane Hafta-
sı'nda üç farklı üniversite kütüphanesine gezi 
düzenlendi.

Türkçenin öğrenme alanlarına hitap eden, öğren-
cilerimizin dil gelişimlerini destekleyen ve entelek-
tüel bir ritüele sahip olmalarını hedefleyen yedi 
farklı yarışma/etkinlik gerçekleştirildi. 

İstanbul genelinde düzenlenen “İELEV Okulları 5. 
Cahit Arf Geleceğin Matematikçileri Proje Yarış-
ması” 25 okulun katılımıyla gerçekleştirildi. 
Yarışma, 9 projenin ön elemeye katıldığı ve 4 
projenin ödüllendirildiği final ile sonuçlandı.

Öğrencilerin matematiksel becerilerinin geliştiril-
mesi yönünde hazırlanan ve açık uçlu sorulardan 
oluşan MATBEG uygulaması yapıldı.

7. sınıf öğrencilerimiz “Matematiğin Tarihi, Tarihin 
Matematiği” adlı disiplinlerarası proje kapsamında 
Şirince Nesin Matematik Köyü'nü ziyaret ettiler.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje 
Yarışması Asya Bölge sergisine katılan öğrencimiz, 
“Asya Bölgesi Kimya Alanı” nda 1. olarak 
Kayseri'de düzenlenen final yarışmasına katılmaya 
hak kazandı. Öğrencimiz, final yarışmasında 
“teşvik ödülü” aldı.

Destination Imagination Kulübü öğrencilerimiz DI-
125 Turnuvası'na, First Lego League (FLL) Kulübü 
öğrencilerimiz FLL İstanbul Turnuvası'na katıldılar.

“Deney Tasarla Uygula” sloganıyla düzenlenen 
ortaokullar arası 5. Mikrolab Yarışması'na 6, 7 ve 
8. sınıf seviyelerinden öğrencilerimiz katıldılar.

Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen 
Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'na 5. ve 6. 
sınıf seviyelerinden öğrencilerimiz hazırladıkları 
projeleriyle katıldılar.

Fen Bilimleri sınıf seviyelerindeki kazanımlar 
kapsamında, 5. sınıflar ile İzmir Uzay Kampına, 6. 
sınıflar ile Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesine, 7. 
ve 8. sınıflar ile Sancaktepe Bilim Merkezine, First 
Lego League (FLL) Kulübü olarak Hidrodinamik 
teması kapsamında Ömerli Su Arıtma Tesisine 
geziler düzenlendi.

4-8 Haziran Bilim ve Teknoloji Haftası'nda tüm se-
viyelerde birbirinden farklı, renkli, heyecanlı, bilim 
dolu etkinlikler gerçekleştirildi.

Tarih Vakfı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen 
“Tarih Eğitimi ve Barışın Dili: Gençler Tarihi Farklı 
Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor” projesine 8. 
sınıflardan öğrencilerimiz katıldı. Öğrencilerimiz, 
27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen proje 
finalinde “Struma: Hatırlamak, Yüzleşmek ve 
Unutmamak” başlıklı araştırmalarıyla hem poster 
hem de sözlü sunumlarıyla yer aldılar.

4 Nisan 2018 Çarşamba günü bireysel farklılıklara 
duyarlı, saygının ve yardımlaşmanın hissedildiği, 
okulun tüm paydaşlarının birbirine destek olduğu 
olumlu bir okul iklimi sağlamak için tüm bölümlerin 
desteğiyle hazırlanan kolektif bir oyun sahnelendi. 
“Anlatılanlar Bizim Hikâyemizdir” adlı oyunda; 
Sosyal Bilgiler Bölümü tarafından “Yaşanmış-
lıklardan Seçmeler: Duyguların Dili” adlı çalışma 
sahneye konuldu. 
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Sosyal Bilgiler dersi kazanımları kapsamında 5. sı-
nıflar Edirne, 6. sınıflar İstanbul Arkeoloji Müzesi 
ve Bursa/ Cumalıkızık/ İznik, 7. sınıflar “Matemati-
ğin Tarihi, Tarihin Matematiği” adı altında disiplin-
lerarası bir gezi olarak gerçekleştirilen Şirince Ne-
sin Matematik Köyü'nü ziyaret ettiler.

Uluslararası bir çevre eğitim programı olan Uluslar-
arası Eko Okullar Programı'nı sekiz yıldır yürüten 
kurumumuz çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdü-
rülebilir kalkınma eğitimi vermek amacıyla program 
kapsamındaki çalışmalarını sürdürdü.

4 Nisan - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Verona'da 
düzenlenen “29. Concorso Internazionale di Canto 
Corale Festivali” ne 45 öğrencimizden oluşan koro-
muzla katıldık. Verona Koro Festivali'nde koro-
muzu Alman, İtalyan, İspanyol, Hırvat, Arjantinli 
orkestra şef ve besteciden oluşan yedi jüri üyesi 
tarafından değerlendirilen korumuz,10 ülkenin 
farklı kategorilerde katıldığı 32 koro içinden kendi 
kategorisinde bronz dereceye layık görüldü. Ayrıca 
koromuz, 26 - 29 Nisan 2018 tarihlerinde düzenle-
nen 2. Pera Korolar Festivali'ne de katıldı.

13. Uluslararası Pera Piyano Festivali'ne okulumu-
zun piyano branşında eğitim alan öğrencileri katıl-
dılar. 2B sınıfı öğrencilerinden Melis Önal, 5A sınıfı 
öğrencilerinden Mert Özmen, 6A sınıfı öğrencile-
rinden Poyraz Doğan, 6B sınıfı öğrencilerinden 
Ilgar Sayın, 6C sınıfı öğrencilerinden Ilgın Tuncel'e 
festival komitesi tarafından başarı sertifikası verildi.

“8. Uluslararası Müzik Festivali”ne okulumuzun ke-
man branşında eğitim alan öğrencileri katıldılar. 
Festivalde 4B sınıfı öğrencilerimizden Bennu Nehir 
Bulut, 6B sınıfı öğrencilerimizden Cemile Asya Oral 
ve Melisa Yoluaçık'a festival komitesi tarafından 
başarı sertifikası verildi.

Öğrencilerimizden Nil Soysal, Azra Erdoğan, Berk 
John Türeci, Aden Tütenek, Buse Büyükkarhan, 
Mine Son; 08 Ekim 2017 Pazar günü Devlet Opera 
ve Balesi tarafından düzenlenen “Çocuk Korosu” 
seçmelerine katılarak sınavı başarı ile geçtiler ve 
yıl içinde sergilenen birçok etkinlikte koro ile görev 
aldılar.

4. sınıflarla Sakıp Sabancı Müzesine, 6. sınıflarla 
Uluslararası İstanbul Sanat Bienaline geziler 
düzenlendi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi günü “Beşiktaş Fulya 
Sanat Merkezinde, öğrencilerimizin bütün bir sene 
hazırlanarak verdikleri emeğin ürünü olan “Müzik 
Gecesi” gerçekleştirildi. Müzik Gecesinde 
öğrencilerimiz, bir yıl boyunca gerek derslerde 
gerekse kulüplerde eğitimini aldıkları alanlardaki 
müzik çalışmalarını sergileme fırsatı buldular.

Öğrencilerimiz “Karnavallar” temalı resim ve se-
ramik sergisini 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü 
Fulya Sanat Merkezi Sergi Salonunda gerçekleştir-
diler.

Sanat Haftası'nda beş farklı workshop atölyesi 
(Maske, çerçeve, ebru, kitap ayracı, ahşap boya-
ma), stil, sanat ve kostüm tasarımı ve defilesi, 7 ve 
8. sınıflarda ressam Gülseren Südor ile 1 ve 2. sı-
nıflarda illüstrasyon sanatçısı ve kitap yazarı Berna 
Konyalı ile söyleşi ve atölye çalışmaları gerçek-
leştirildi.

İstanbul Gençlik ve Çocuk Bienali'ne öğrencilerimi-
zin hazırladığı iki eserimiz kabul edildi ve MKM 
Sanat Merkezinde sergilendi.

Okulumuzda 6 farklı ara sergi düzenlendi. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk Haftası 
resim sergisi UNIQ İstanbul'da açıldı.

2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize yönelik “Yaşam Be-
cerileri Kampları” düzenlendi. 

Haziran ayında 16 öğrencimiz Köln Futbol Kam-
pı'na, basketbol ve voleybol okul takımlarımızdan 
21 öğrencimiz Avusturya UWG (United World 
Games) Turnuvası'na katıldılar.

GSGM'nin düzenlediği il ve ilçe okullar arası mü-
sabakalarına katılan takımlarımızdan, Küçük Kız 
Voleybol Takımımız ve Küçük Erkek Basketbol 
Takımımız ilçe şampiyonluğunu, Yıldız Erkek Dart 
Takımımız İstanbul ikinciliği, Yıldız Kız Tenis Takı-
mımız İstanbul beşinciliğini elde ettiler.

Bireysel branşlarda ise, okullar arası kayak il birin-
ciliği yarışmalarında küçük erkek kategorisinde 
slalom dalında İstanbul birinciliği, büyük slalomda 
ise İstanbul yedinciliği, kombine sonuçlarda İstan-
bul ikinciliği elde ettiler. Türkiye birinciliği yarış-
malarında ise slalom dalında Türkiye birinciliği, 
büyük slalom dalında Türkiye üçüncülüğü, U12 
kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde edildi.
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İstanbulspor Kış Spor ve Sanat Okulunda her iki 
dönemde de voleybol, step-aerobik, basketbol, 
futbol, jimnastik ve tenis branşlarında cumartesi 
günleri çalışmaları yapıldı.

Artistik jimnastik branşında okullar arası İstanbul 
altıncılığı, Türkiye beşinciliği, Judo branşında okul-
lar arası İstanbul Küçük Erkek İstanbul ikinciliği, 
yüzme branşında Yıldız Erkek İstanbul İkinciliği ve 
İstanbul üçüncülüğü, Makedonya'nın Üsküp 
şehrinde düzenlenen “13. Uluslararası Nemo Cup 
Yüzme Şampiyonası” nda 400m serbest stilde 
dördüncülük, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafın-
dan  düzenlenen “Açık Su Yüzme Test Yarışma-
sı”nda 5 km kategorisinde Türkiye ikinciliği, Bosna 
Hersek'in Sarajevo kentinde düzenlenen “XVII. 
Sarajevu S Ljubavlju 2018” yüzme şampiyonasın-
da 100m kelebek stilde ikincilik, 200 m ve 400 m 
serbest stil yarışmalarında birincilik elde edildi.

13-15 Şubat 2018 tarihlerinde 6, 7 ve 8. sınıf öğ-
rencilerimiz ve velilerimiz için “Kariyer Günleri” 
etkinliklerimiz düzenlendi. Bu etkinlikte öğrenci-
lerimiz; tercih edilen diğer okulların öğrencileri, İEL 
mezunları ve farklı alanlardan konuklar ile bir ara-
ya gelerek okulları ve meslekleri tanıma imkanı 
buldular. 

Pedagoji Okulu etkinlikleri kapsamında, Ekim 2017 
Haziran 2018 tarihleri arasında anaokulundan lise-
ye kadar tüm velilerimiz için süreli grup çalışmaları 
formatında veli etkinliklerimiz gerçekleştirildi.

Yrd. Doç. Dr. Klinik Psikolog Neslihan Zabcı ve dü-
zey rehber öğretmenleri tarafından “Yaş Dönemi 
Özellikleri ve Destekleyici Ebeveyn Tutumları” te-
malı ilkokul ve ortaokul düzeyinde veli seminerle-
rimiz gerçekleştirildi. 

2. sınıflar düzeyinde Oyuncak Yapım Projesi ger-
çekleştirildi. Bu projede, öğrencilerimizle artık 
materyaller üzerinden ürün ortaya çıkarma ve 
oyuncağa dönüştürme hedeflendi. Tüm aşama-
larında öğrencilerin aktif rol oynadığı projede amaç; 
problemle başa çıkma ve problem çözme konu-
sunda soyut düşünmekte güçlük çeken çocuklara, 
somut problemler üzerinden bu becerilerin kazan-
dırılmasıdır.

1 ve 3. sınıf düzeylerinde İELEV'de Aile Olmak 
Projesi gerçekleştirildi. Rehberlik Bölümü ve ilkokul 
sınıf öğretmenleri iş birliğinde yürütülen etkinlikte, 
İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, ilkokul 3. sınıftaki 
abla ve ağabeyleri ile bir araya geldiler. Projenin 
amacı; ilkokul öğrencilerimizin hep birlikte eğlenceli 
oyun ve etkinliklerle paylaşımlarda bulunmaları ve 
dayanışma, dostluk, kardeşlik teması ile yapılan bu 
paylaşımlarda keyifli zaman geçirmeleri, kaynaş-
malarıdır.

Tüm okul düzeylerinde Zorbalıkla Mücadele (ZOM) 
Programı kapsamında Güvenli ve Olumlu Okul 
Ortamı Projesi uygulandı.

Öğrencilerimiz sanat, spor, bilim başlıklarında oku-
lumuz öğretmenleri ve ders ücretli öğretmenler ile 
katılarak sosyal ve kültürel alanlarda kulüp etkinlik-
lerini sürdürdüler. 2017-2018 eğitim ve öğretim 
yılında 41 farklı branşta kulüp çalışmalarına farklı 
başlıklarda okulumuzda 112 etkinlik düzenlendi, 30 
konuk/yazar/şair davet edildi, 54 şehir içi, 5 şehir 
dışı ve 9 yurt dışı gezisi yapıldı.
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Özel ENKA Lisesi

Özel St. Georg Avusturya Lisesi

Özel St. Georg Avusturya Ticaret Lisesi

Özel Bodrum TAKEV Lisesi

Özel Final Lisesi

Özel ALKEV Lisesi

Özel MEF Lisesi
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İELEV Özel Lisesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını 

Okul Müdürümüz Dr. Gülseren Aslan ve İELEV 

Akademik Danışmanı M. George Schopp yönetiminde 

sürdürmektedir. İELEV Özel Lisesi akademik kadro-

sunda 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 

eğitimci görev almaktadır. 

Binamız 2017- 2018 eğitim yılında 18 derslik, 3 

laboratuvar, 1 resim odası, 1 müzik odası, 1 maker 

laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve 

balon spor salonuyla hizmet vermiştir. Binanın teras 

katındaki sanat atölyesi, müzik odası, 5 kulüp odası 

ve 2 derslik tamamlanmış ve kullanıma hazır olup, 

MEB'e yapılan başvurunun onaylanmasının akabinde 

kullanılmaya başlanacaktır. 

Başvuran 
Öğrenci 
Sayısı

İELEV Özel Lisesi 

Sosyal Sorumluluk - CAS Çalışmaları 

İELEV Özel Lisesi sadece akademik yönü güçlü öğ-

renciler değil aynı zamanda toplumun ve çevrenin 

ihtiyaçlarına duyarlı, sorumluluk duygusu ile eyleme 

geçen öğrenciler yetiştirmeyi kendine hedef edinmiş-

tir. IB Öğrenen Profilinde yer alan bilgili, düşünen, 

iletişim kuran, ilkeli, duyarlı, dengeli ve dönüşümlü 

düşünen gibi özellikleri aktiviteler süresince başarıyla 

sergilemektedirler.

Öğrencilerimiz 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 

aşağıdaki başlık ve içeriklerde sosyal sorumluluk ve 

CAS çalışmaları yürütmüşlerdir:

İyilik Peşinde Koş

İELEV Özel Lisesi öğrencileri ve çalışanları sosyal 

sorumluluk çalışmaları kapsamında, Vodafone 39. 

İstanbul Maratonu’nda, Temel İhtiyaç Derneği 

(TİDER) ile “iyilik peşinde koştular”. Elde edilen gelir, 

bir sivil toplum örgütü olan TİDER'e bağışlandı. 

TİDER toplanan her 265 TL bağış ile bir ailenin temel 

ihtiyaçlarını karşılarken, aileden çalışabilir durumdaki 

kişilere istihdam yaratmakta ve gıda bankacılığı siste-

mi ile israfı önlemeyi de hedeflemektedir. İELEV Özel 

Lisesinin TİDER'e desteği devam edecektir.

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı

Fiziksel gelişim, beceri geliştirme ve toplum hizmeti 

olmak üzere 3 ana unsurdan oluşan Ödül Programını, 

öğrencilerimiz Bronz ve Gümüş Kategorilerde tamam-

ladılar. Bir sonraki aşama olarak planlama, birlikte 

çalışma, iletişim ve liderlik özelliklerini geliştiren iki 

günlük bir macera kampına Bronz Kategori için Eski-

şehir'in Yeni Sofca kamp bölgesinde Gümüş Kategori 

için ise Melikgazi kamp alanında kamp yapıldı.

Kimya her zaman "zehirli", "kokan" veya "suni" terim-

leriyle ilişkilendirilebilir. Ancak kimya, daha fazlasını 

yapabilir, çünkü günlük yaşamın her yerinde, gıdalar-

da, kişisel hijyende, cep telefonu veya pillerde kimya 

vardır. 

İELEV Özel Lisesi 10. sınıf öğrencileri "Kimya her yer-

de" teması altında doğal ürünler yaratmak için kimya-

yı nasıl kullanacaklarını öğrendiler. Sonrasında 

laboratuvarda doğal sabun ve dudak bakım ürünleri 

yaparak, bu ürünleri İELEV Okulları Geleneksel Yeni 

Yıl Panayırında sattılar. Öğrencilerimizin elde ettikleri 

tüm geliri, WWF tarafından yürütülen, nesli tehlike 

altında olan türleri 'Evlat Edinin!' çalışmasına bağış-

landı. Öğrencilerimiz, özellikle Türkiye'de nesli 

tükenmekte olan türleri evlat edindiler. 

Kimya Sosyal Sorumluluk Projesi: 'Evlat 

edinmemize yardımcı olur musunuz?'
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RUNTOFD

Omurilik Felçliler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü 

düzenlenen Runtofd Gönüllüler Koşusuna İELEV 

Özel Lisesi 58 öğrenci ile katıldı. Bu koşuda 

öğrencilerimiz Omurilik Felçlileri ile birlikte koşarak, 

bu konuya dikkate çekmek ve farkındalık yaratmak 

için destek verdiler.  

İELEV Özel Lisesi 
Kulüp Çalışmaları

İELEV Özel Lisesi öğrencilerinin sosyal ve 

akademik anlamda kendilerini geliştirip, ifade 

edebilecekleri pek çok öğrenci kulübü bulunmak-

tadır. Kulüpler, uzman çalıştırıcılar ve alanında 

eğitim almış öğretmenlerimiz danışmanlığında 

yürütülmektedir. 

Okul Gazetesi
İELEV Özel Lisesi öğrencileri, 2017-2018 eğitim ve  
öğretim yılında Mart ve Haziran aylarında “Die Lupe” 
adlı öğrenci gazetesini Almanca ve İngilizce olarak 
hazırlayarak yabancı dilde yazama becerilerini 
sergilediler.

İELEV Forum
16-19 Mart 2018 tarihleri arasında “İELEV Forum'18” 
gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından bir araya 
gelen öğrencilerin tartışma ortamında ülkenin 
sorunlarına çözümler üretmeyi amaçladıkları forumda 
İELEV Özel Lisesi öğrencileri forum başkanı, komite 
başkanı, baş organizatör, organizatör ve delege 
pozisyonlarında görev aldılar. Organizatörler, konuk 
öğrenci ve öğretmenlerin ulaşım ve konaklama 
hizmetlerine de yardımcı oldular. 

TED Kayseri Ulusal Forum
3-6 Kasım 2018 tarihleri arasında İELEV Özel Lisesi 
İletişim, MUN/EYP Kulüplerinden farklı seviyelerde 13 
öğrencimiz, Türkiye'nin dört bir yanından bir araya 
gelen öğrencilerin tartışma ortamında ülkenin 
sorunlarına çözümler üretmeyi amaçladıkları TED 
Kayseri Ulusal Forumuna (Türkçe) katıldılar.

EYP Bursa
MUN/EYP Kulüpleri 10.sınıf öğrencilerinden 6 
öğrencimiz, Bursa Emine Örnek Koleji ve Avrupa 
Gençlik Parlamentosu Derneği iş birliği ile 1 Aralık 
Cuma-5 Aralık Salı 2017 tarihleri arasında 
düzenlenen Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) 
Türkiye 21. Ulusal Seçim Konferansı'na katıldılar.
 

TIUF
12-15 Ocak tarihleri arasında İELEV Özel Lisesi İleti-
şim, MUN/EYP Kulüplerinden farklı seviyelerde 8 
öğrencimiz, Türkiye'nin dört bir yanından bir araya 
gelen öğrencilerin tartışma ortamında ülkenin sorun-
larına çözümler üretmeyi amaçladıkları TED İstanbul 
Ulusal Forumuna (Türkçe) katıldılar. 

KOÇMUN
Model United Nations (MUN), gençleri Avrupa va-
tandaşı olabilmek adına uluslararası anlayış ilkeleri 
çerçevesinde bir araya getiren bir platform sunar. 
Gençler bu organizasyonlarda, kendi düşüncelerini 
özgürce ifade edebilmeyi ve uluslararası problemleri 
tartışarak, çözüm önerileri geliştirmeyi öğrenirler. Bu 
da onların kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlar. 
İELEV Özel Lisesi MUN/EYP Kulübü de çalışma-
larıyla öğrencilerimizi bu anlamda desteklemektedir. 
Öğrencilerimiz, Özel Koç Lisesi tarafından 22-25 
Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen MUNDP 
Konferansına katılarak, Koç Okulları'nda komite 
çalışmalarını sürdürdüler.

PİMUN
İELEV Özel Lisesi öğrencilerimiz 26-31 Mayıs tarih-
lerde Fransa/Paris'te MUN organizasyonu çerçeve-
sinde, farklı komite çalışmalarında okulumuzu temsil 
ettiler.

GERMUN-KIEL
7-13 Mart 2018 tarihleri arasında GERMUN Kulübü 
olarak Almanya-Kiel gezisi gerçekleşti. Öğrencilerimiz 
Almanca dilini kullanarak dünya sorunlarınlarına 
çözüm üretecekleri komitelerde görev aldılar. 

CEMC Canada Waterloo University Matematik 
Yarışmaları
Dünyanın dört bir yanından öğrencilerle aynı anda 
uygulanan bu yarışmalar, her yaş seviyesinde farklı 
bir isimle uygulanır. Kısa yanıtlı soruların yer aldığı bu 
yarışmalara, matematik alanında istekli öğrenciler ka-
tılır. Sorular Waterloo Üniversitesi tarafından gönderi-
lir ve değerlendirilir. Yarışma sonunda, her seviyede 
tüm dünyada yarışan öğrencilerin (yaklaşık her sevi-
yede 40 000 civarında öğrenci yer alır) %25'i arasın-
da yer alan öğrencilere, “Üstün Katılım” belgesi verilir. 
Bu belgeyi alan öğrenciler, dünyadaki farklı üniversi-
telere başvurdukları zaman belli oranlarda burs alabi-
lirler veya matematik dersinden muaf tutulabilirler. 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğrencimiz Helin 
Ekmekçi, yarışmada 40 puan üzerinden 35 puan 
toplayarak Üstün katılım Belgesi aldı.
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Tiyatro Kulübü
İELEV Özel Lisesi Tiyatro Kulübü, güzel sanatların en 
eski, köklü dallarından tiyatronun öğrencilerin kişisel 
gelişimlerinde ve kendilerini hayata hazırlamakta 
önemli bir yeri olduğu fikriyle yola çıkmıştır. Evrensel 
değerleri barındıran Türk ve dünya tiyatrosunun ör-
neklerini öğrencilerle buluşturmak kulübün en önemli 
hedeflerindendir. Kulüpte öğrenciler her hafta düzenli 
yapılan provalarla profesyonel çalışma disiplini edinir-
ler, bedenlerini ve seslerini doğru kullanma becerisi 
kazırlar, empati yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliş-
tirirler, grup bilincini, paylaşmayı, ortak ürün çıkarmayı 
ve sosyalleşmeyi öğrenirler. Kulüp öğrencilerimiz, 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında kulüp öğrencileri-
mizin kaleme aldığı “Hanım(d)eli” adlı oyunu 
sergilediler.

Maker Faire
İELEV Özel Lisesi Maker Kulübü öğrencilerinin orga-
nizasyonu üstlendiği bu etkinliğimizde, diğer okulların 
da katılımıyla paylaşım gerektiren çalıştaylar ve proje 
sunumları gerçekleşti.

San Francisco Silikon Vadisi ve Bilim Fuarı Gezisi
24 Nisan 2018 - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
düzenlenen San Francisco Silikon Vadisi Teknoloji ve 
Bilim Fuarı Gezisine İELEV Özel Lisesi öğrencileri de 
katıldılar. Gezinin amacı, dünyadaki bilimsel gelişme-
leri yerinde görmek ve Maker Kulübünün üzerinde 
çalıştığı robot yapımı ve programlama çalışmalarını 
paylaşmaktı. 

Sezin Voleybol Turnuvası
İELEV Özel Lisesi Kız Voleybol Takımımız Cumhuriyet 
Kupası Turnuvasında okulumuzu temsil ettiler.

Sezin Basketbol Turnuvası
İELEV Özel Lisesi Erkek Basketbol Takımımız Cumhu-
riyet Kupası Turnuvasında okulumuzu temsil ettiler.

Fizy Müzik Yarışması
İELEV Özel Lisesi Pop-Rock Orkestra Kulübü'nün oku-
lumuzu temsil ettiler.  

İELEV The Jugendfest 
Lisemiz, ilk mezunlarımızı vermeye hazırlanırken, 
öğrencilerimizle, bir geleneği başlatmak, bugüne ve 
geçmişe ait değerleri uzun yıllar boyunca bir sonraki 
kuşaklara aktarmak amacıyla bir festival fikri ortaya 
atıldı. Okul Aile Birliğimiz, öğretmenlerimiz ve öğren-
cilerimizin çalışmaları ve sponsorlarımızın desteği ile 
İELEV The Jugendfest' 2018,  02 -08 Haziran 2018 
tarihleri arasında, konserler, açık hava sineması, 
söyleşiler, kültür ve sanat dolu pek çok etkinlikle 

DI-DAT
İELEV Özel Lisesi DI Kulübü öğrencilerimiz kendilerine 
verilen bir senaryo içinde saklı problem için yaratıcı çö-
zümler geliştirmek için çalışarak Türkiye Finali'ne 
katıldılar. 

DechemaX Öğrenci Yarışması 
Dechema Kimya, Teknoloji ve Biyoloji Teknolojisi Top-
luluğu Derneği tarafından düzenlenen DechemaX 
Yarışması'na Almanya'dan ve Alman Okullarından 7-
11. Sınıf seviyesindeki öğrenciler katılırlar. Her sene 
yeni bir tema çerçevesinde düzenlenen yarışmanın bu 
seneki teması “Karada, suda ve havada mobil ol-
mak”tır. Öğrenciler, bu tema ile ilgili, kimya ve tekno-
lojiler (biyoloji) disiplinleri (burada bir eksik var sanırım) 
çerçevesinde günlük hayat sorunlarına çözüm 
bulmaya çalışacaklar.

Öğrencilerimizin bilim yarışmaları konusunda deneyim 
kazanmaları, kimyanın günlük hayattaki bağlantısını ve 
işlevselliğini tanımaları ve kendi sorumluluklarını geliş-
tirmeleri için Kimya Dersi kapsamında İELEV Özel Li-
sesi tüm 10. sınıf öğrencileri DechemaX yarışmasına 
katılırlar. 

ASMA Matematik Yarışması
Amerika Uluslararası Matematik Birliği tarafından dü-
zenlenen ASMA Matematik Yarışması'na 8 öğrencimi-
zin oluşturduğu bir takımla katıldı.  6 aşamalı bu yarış-
ma sonucunda öğrencilerimizin oluşturduğu takım, 200 
farklı lise takımı arasında, aldıkları toplam puanla, dün-
yadaki ikincilik seviyesindeki okullar arasında yer aldı.

Üniversite Gezileri
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı tarafından lise 
öğrencilerini girişimciliğe ve iyi üniversitelerde eğitim 
almaya teşvik etmek ve vizyon sağlamak amacıyla her 
yıl yurt dışında çeşitli üniversitelere geziler düzenlen-
mektedir. 

21-26 Mayıs 2018 tarihleri arasında ise bu kez İELEV 
Almanya Girişimcilik & Üniversiteler Turu gerçekleş-
miştir. İELEV Özel Lisesi öğrencileri, Prof. Dr. Erhan 
Erkut'un da eşlik ettiği, Berlin ve Münih Üniversiteleri 
Gezisi kapsamında Technische Universität Berlin,   
Freie Universität Berlin, Humboldt Universität zu 
Berlin, Universität Potsdam, Charité Berlin, Code 
University of Applied Sciences gibi üniversiteleri geze-
rek, kariyer tercihlerinin şekillenmesi adına, bu üniver-
siteleri yakından tanıma fırsatı yakaladılar. Ayrıca şehir 
turu yaparak da Berlin'in kültürel dokusu ve günlük 
şehir hayatını yakından görerek güzel bir deneyim 
kazandılar.  
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İELEV Anaokullarında eğitimin %80'i Almanca yürü-

tülür ve her yaş grubuna özel program uygulanır. 

İlkokullarımızda 1-4 seviyesinde 12 saat, ortaokulları-

mızda 5. sınıflarda 14 saat, 6-8. sınıflarda ortalama 

11 saat Almanca eğitim verilmektedir.

Deutsches Sprachdiplom (DSD I ve DSD II)

Alman Devletinin yurtdışı Alman Okullarını koordine 

eden resmi dairesi ZfA (Zentralstelle für 

Auslandsschulwesen), Almanya dışında üç ana 

programı destekler ve uygulanmasına yardımcı olur. 

Bunlar Abitur, GIB - DP, DSD'dir. Aynı zamanda 

Almanya Kültür Bakanlığı, DSD sınavlarını Alman-

canın yabancı dil olarak sınandığı tek okul sınavı 

olarak kabul etmektedir.

2015 yılı itibariyle İELEV Okulları, DSD sınavını 

uygulamaya ve yürütmeye yetkili kılınmıştır. 

İELEV Özel Lisesi öğrencilerimizin 9. sınıfta 

girecekleri DSD I sınavında başarılı olup B1 

seviyesinde sertifika almaları hedeflenir. İELEV 

Ortaokullarından gelen öğrencilerimizin DSD I 

sertifikasını ortaokulda almış olmaları beklenir. Bu 

sertifika sahibi öğrenciler Almanya, Avusturya ve 

İsviçre'deki Üniversite Hazırlık Okullarına 

(Studienkolleg) başvurabilirler. Öğrencilerimiz 11. 

sınıfta B2/C1 seviyesindeki DSD II (Almanca Dil 

Diploması 2) sınavına girerler. Başarılı olup, 

sertifikayı almaları durumunda Almanya, Avusturya 

ve İsviçre'deki üniversitelere başvurma şansını elde 

ederler. Bunun için ayrıca Türkiye'de bir üniversiteyi 

kazanmış olmaları şartı aranır. 

Dil ile kültürün bir bütün olduğu gerçeğinden 
hareketle, öğrencilerimize Almanca dil becerileri 
kazandırmak, öğrencilerimizin Alman kültürüyle 
ilgili değerler edinmelerine yardımcı olmak ve 
yaşayarak öğrenme amacıyla Almanca dil 
öğrenimini dersler dışında tüm seviyelerde 
desteklemek için: 

Her yıl bir okulumuzun ev sahipliği yaptığı Almanca 
Öğretmenleri Günü etkinliği, bu yıl İELEV Özel İlk-
okulu/ Ortaokulunda gerçekleşmiştir. Şubat 2018'de 
gerçekleşen geleneksel 7. Almanca Öğretmenleri 
Günü 3. kez Goethe Enstitüsü ile birlikte düzenlendi. 
Yurt dışı ve yurt içinden Almanca Öğretmenlerini 
ağırladığımız etkinliğimize 150 öğretmen katılmıştır.

“Minticity İnteraktif Almanca online eğitim portalının 
yıl sonu kullanımı değerlendirmelerinde İELEV Özel 
Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerimiz, Türkiye'deki tüm 
kullanıcı okullar arasında portalı en aktif şekilde 
kullanan grup seçilerek birincilik kupası kazandılar.

İELEV Özel Ortaokulu, Almanca -Türkçe Bölümle-
rinin ortak gezisi olan “Eine Märchenhafte Reise/ 
Düşten Gerçeğe Gezisi”, 21-25 Nisan 2018 tarihleri 
arasında 33 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

İELEV Özel Ortaokulu Voleybol Kız Takımımız 
Almanya'nın Wiesbaden şehrinde “2. Internationales 
Jugendturnier des VC Wiesbaden 2017 Turnuva-
sı”nda okulumuzu başarı ile temsil etti.

İELEV İlkokulları ve Ortaokullarında eğitim gören 

öğrencilerimizin uluslararası sınavlara katılımları 

ve aldıkları sonuçlar aşağıda verilmiştir:

Sınıf Katılan Öğrenci Başarılı Öğrenci 

53
121
94

128
141
105

8
6
4

DSDI
A2
A1

Dil öğreniminde, aktiviteler, projeler, şarkılar, drama 

gösterileri, ters-yüz eğitimi, yaşayarak öğrenme gibi 

çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler, tüm 

seviyelerde tutarlı olarak ilerler. Öğretmenlerimizin

takipleriyle müfredat canlı tutulur.

DSD Sınav Başarıları / İELEV Özel Lisesi
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İELEV Özel Ana Sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri ve 
velilerinin katılımıyla “Köln Veli - Çocuk Gezisi” 
22-27 Nisan 2018 gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 
Köln'de bulunan “Gemeinschaftsgrundschule AHL 
WIPP” okulunda derslere katıldılar. Okul sonrası ise 
velileri ile birlikte çeşitli aktiviteler ve geziler ger-
çekleştirdiler. 

İELEV Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerimiz ve 
İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimiz
 Almanya'nın en popüler çocuk bilgi yarışması 
“1,2 oder 3?” yarışmasına katıldılar. Alman TV ka-
nalı ZDF'de yayınlanan yarışmada öğrencilerimiz 
üçüncü oldu. 

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu 1, 2, 3 ve 4. sınıf 
öğrencilerimizi, Kasım 2017'de, Almanya'nın birçok 
ülkeyi gezen geleneksel çocuk kukla tiyatrosu “Der 
Kiepenkasper” ziyaret etti.  

24 Haziran – 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında 
İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıf öğ-
rencileri için Almanya Yaz Okulu gerçekleştirildi. 

Ekim 2017'de İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 
7. sınıf öğrencilerimiz “Zorbalıkla Mücadele Projesi” 
kapsamında Almanca dersinde “Tehlikeli Oyun” 
(Die Welle) adlı filmi izleyerek, konuyla ilgili çarpıcı 
gösteriler, pandomimler yaptılar. Amaçları öğren-
cilerin ilgilerini çekerek zorbalığa dikkat çekmekti. 

İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu& 

İELEV Özel 125.Yıl İlkokulu/Ortaokulu 

Ortak Etkinlikleri

Almanya'da sadece 1. sınıflara özgü olan “Schultüte” 

etkinliği okulun açıldığı ilk gün İELEV Okulları 1.sınıf 

öğrencilerimiz ile gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda

her öğrencimize kırtasiye malzemesi, şekerleme 

vb. ile doldurulmuş “Schultüte” hediye edildi.

Nisan 2018 Ara Tatilinde İELEV Okulları 7. sınıf 

öğrencilerimiz (14 öğrenci) Hans-Sachs-Gymnasium 

(Nürnberg) öğrencilerinin evlerinde konaklayarak, 

Alman öğrencilerle derse girdiler, birlikte aktivitelere 

ve gezilere katıldılar.

Mayıs 2018'de Alman Çocuk Kitapları Yazarı 

Dagmar Geisler'i İELEV İlkokulları öğrencileriyle 

buluştu. Bu etkinlikte Yazar Dagmar Geisler, öğren-

cilerimizle Türkçe çevirisi bulunan “Ben Herkesle 

Gitmem ki” adlı kitabının yaratıcı okuma etkinliğini 

gerçekleştirdi.

26 Eylül 2017 tarihinde İELEV Okulları 1-8. Sınıfları 

seviyesinde Avrupa Dil Günü etkinlikleri gerçekleş-

tirildi.

16-24 Mart 2018 tarihleri arasında İELEV Okulları 

Avusturya Kayak Kampı 7. sınıflarımızdan 10 öğren-

cimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz ilk 

iki gün Alman öğrencilerin evinde konakladı. 

Ardından Alman öğrencilerle birlikte Oberau Kayak 

Merkezine giderek geziyi tamamladılar. 

Mayıs 2018'de İELEV İlkokulları 1, 2 ve 3. sınıf 

öğrencilerimiz “Yıl Sonu Almanca Tiyatro Göste-

rileri”lerini velilerimize sahnelediler. 

İngilizce Bölümüyle birlikte 29 Mayıs-3 Haziran 

tarihleri arasında İELEV Okulları Yabancı Diller 

Haftası gerçekleştirildi.

Haziran 2018'de 8. sınıf öğrencileriyle İELEV Okul-

ları Berlin Mezuniyet Gezisi gerçekleştirildi.

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri-

miz Çin'de düzenlenen 12. Uluslararası Comic 

Yarışması'nda bronz ödül, İELEV Özel İlkokulu/ 

Ortaokulu öğrencileri 1 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz ve 

3 Mansiyon Ödülü aldılar.

İELEV Okulları Geleneksel 15. Yeni Yıl Panayırı 

Aralık 2018'de düzenlendi. Okullarımızın en 

büyük sosyal sorumluluk projesi olan bu etkinlikler 

de elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi kardeş okul, 

kurum ve kuruluşlara bağışlandı.

Alman kültürünün bir parçası olan ve yardımlaş-

manın önemini hatırlatan Laterne, Paskalya, 

Fasching, St. Martin, Nikolaus, gibi çocuklara 

yönelik etkinlikler, öğrencilerimizin yaş seviyelerine 

uygun şekilde gerçekleştirildi.

İELEV Özel Lisesi Didacta 2018'e Katıldı

2017 yılı Nisan ayında akreditasyonunu alarak ülkemiz-

deki 3. Alman Yurt Dışı Okulu olan İELEV Özel Lisemiz de 

Didacta 2018 Uluslararası Eğitim Fuarında Türkiye'ye 

ayrılan bölümde yer aldı. İELEV Akademik Kurul Başda-

nışmanı George Michael Schopp ve İELEV Özel Lisesi 

Müdürü Dr. Gülseren Aslan ile öğrencilerin temsil ettiği 

İELEV Özel Lisemizin standına ilgi gösteren Alman 

öğretmenlere ve diğer ziyaretçilere eğitim felsefemiz, 

akademik programımız ve sosyal yönlerimiz anlatıldı. 
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İngilizce

Cambridge ESOL Sınavları

2017-2018 eğitim- öğretim yılında öğrencilerimizin 

Cambridge ESOL sınavları sonucunda aldığı başarı 

sonucunda İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu 

Cambridge Distinctive School unvanını almıştır.

Ders saatleri dışında İngilizce dil gelişimini olumlu 

etkilemek ve pekiştirmek için yapılan çalışma ve 

etkinlikler aşağıda yer almaktadır. 

JMUN

“Junior Model United Nations” konferans katılımı ile 

öğrencilerimizin edindikleri dili farklı alanda kullan-

malarını ve bu süreçte İngilizce dil becerileri ile birleş-

miş milletler içeriği kapsamında dünya sorunlarına 

çözüm önerileri getirmelerini hedeflenmektedir. İELEV 

Özel 125. Yıl İlkokulu/ Ortaokulu Junior Model United 

Nations (JMUN) Kulübü öğrencilerimiz 9-11 Mart 2018 

tarihleri arasında İstanbul Koç Okullarında düzenle-

nen JMUN Konferansı'na katıldılar. Bir Birleşmiş 

Milletler Simülasyonu olan etkinlikte öğrencilerimiz 

Almanya'yı temsil ettiler. İELEV Özel Ortaokulu 6 ve 

7. sınıf öğrencilerimiz ise Kuzey Kore'yi temsil ettiler. 

Öğrencilerimiz, konulara çözümler önerdiler. Münaza-

ralar sonucu öğrencilerimizin önerileri komiteler tara-

fından onaylanmış olup, sertifika almaya hak 

kazanmışlardır.

Halloween

Ekim ayında tüm seviyelerde “Halloween” etkinliği 

yapıldı. Bilgi yarışması, kelime oyunları ve bulmaca 

etkinlikleri okulumuz konferans salonu ve sınıflarında 

gerçekleşti.

İELEV İlkokullarında İngilizce eğitimi 1.sınıflarda 

2 saat, 2. sınıflarda 3 saat, 3 -7. sınıflarda 4 saat, 

8. sınıflarda 3 saat olarak sürmektedir. İngilizce 

bilgileri uluslararası geçerliliği olan Cambridge 

Esol Sınavları ile ölçümlenir. Sınavlar seviyelere 

göre aşağıdaki şekilde uygulanır: 

Pre A1 Cambridge Starters sınavı uygulanır: 4. sınıf

A1 Cambridge Movers sınavı uygulanır: 5. Sınıf

A2 Cambridge Flyers sınavı uygulanır: 6. sınıf

A2 KET: 7.Sınıf

B1 PET: 8.Sınıf

WSC

“The World Scholar's Cup” adlı yarışma, dili İngilizce 

olan disiplinler arası bir bilgi yarışmasıdır.   

World Scholar's Cup İzmir'de IELEV Özel 125.Yıl 

Ortaokulu ve İELEV Özel Ortaokulu 7.sınıflarından 

öğrencilerimiz 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde İzmir SEV 

Okullarında gerçekleşen World Scholar's Cup İzmir 

raunduna katıldılar. Çeşitli alanlarda yarışan 

öğrencilerimiz toplamda 4 Altın ve 21 Gümüş madalya 

ile geri döndüler. 

Bu yıl İspanya / Barselona'da gerçekleşen World 

Scholar's Cup Global (WSC) Finalleri'nde İELEV Özel 

125.Yıl Ortaokulu öğrencilerimiz 3 altın ve 6 gümüş 

madalya kazandılar. Toplamda elliden fazla ülke ve iki 

bin beş yüzün üzerinde öğrencinin katılımıyla 

Barselona Global Turu, World's Scholar's Cup 

(WSC)'nin en büyük etkinliğidir.

English Language Week

 “English Language Week” etkinliğini sınıf seviyele-

rinde farklı etkinliklerle gerçekleştirildi. Hedeflenen dili 

ediniminin günlük hayatta kullanılmasını pekiştir-

mektir. İngilizce Haftası birçok etkinlik ve yarışmayla 

geçti. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.   sınıflarımızda Spelling Bee 

ayrıca 7 ve 8. sınıflarda Plickers yarışmaları düzen-

lendi. 

Avrupa Diller Günü

26 Eylül 2017 tarihinde birçok ülkede kutlanan ve 

toplumu dil öğrenmenin önemi hakkında bilinçlen-

dirmeyi, çok dilliliği ve kültürler arası anlayışı 

geliştirmede dil öğrenmenin etkisine dikkat çekmeyi 

amaçlayan Avrupa Diller Günü Almanca, İngilizce 

bölümleri tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 

Öğrencilerimiz; bulmacalar, kelime avı, resimli 

bilmeceler, bilgi yarışmaları, sunumlar gibi eğlenceli 

aktiviteler gerçekleştirdiler.
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“I Have A Solution “ İngilizce Dersi ve 

Fen Bilgisi ortak projesi

19 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Vakfı 

Adıgüzel Ortaokulu tarafından düzenlenen “I HAVE A 

SOLUTION” adlı proje yarışmasına 8. sınıf öğrenci-

lerimizden Nil Özcanoğlu, Merve Ceren Tunçel ve 

Ezgi Arıkanoğlu katıldı. İELEV Özel Ortaokulu 

Öğrencilerimiz, “Owing to Salvinia Natans, Water in 

Dams is So Light.” (Salvinia Natans Çiftlikleriyle 

Barajlardaki Sular Çok Hafif) başlıklı araştırmalarını 

sundular ve birincilik ödülünü almaya hak kazandılar.

Londra Kültür Gezisi 

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. 

sınıflarından 37 öğrencimiz, 24-27 Nisan 2018 tarih-

leri arasında, yabancı dillerini ve kültürel kazanım-

larını geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, 

İngiltere'nin başkenti Londra'ya düzenlenen kültür 

gezisine katıldılar. Ayrıca, öğrencilerimiz, öğretmen-

lerinin yönergeleri çerçevesinde, beraber hareket 

etmeyi, koordinasyon sağlamayı ve İngiliz para 

birimini doğru şekilde kullanmayı da deneyimlediler. 

End of Year Fun Time Etkinliği 

31 Mayıs 2018 tarihinde, English Fun Club ve Türk-

çe Drama Kulübünün birlikte yürüttükleri “End of 

Year Fun Time” etkinliği gerçekleştirildi. 5 ve 6. sınıf 

öğrencilerimizin katıldığı bu keyifli etkinlikte, kulüp 

öğrencilerimizin hazırlayıp sundukları “Quiz Show ve 

Just Dance” etkinlikleri ile öğrencilerimiz İngilizce 

bilgilerini de pekiştirdiler.

İngilizce Drama Kulübü (The Canterville Ghost) 

İngilizce Drama Kulübünün hazırladığı, İELEV Özel 

125. Yıl Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin oyna-

dığı 'The Canterville Ghost' isimli oyunu sahnelediler.  

Oyunda İngilizce Öğretmenleri de küçük roller alarak 

öğrencilere eşlik ettiler. 

Zorbalık Çalışması

Rehberlik Bölümü ile beraber yürütülen “Zorbalık” 

konusunda okul toplumunu bilgilendirme çalışmaları 

kapsamında İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 5, 6 ve 

7.sınıflar ile çeşitli çalışmalar yapıldı. İngilizce 

Bölümü tarafından hazırlanan 'Kelimeler Acıtır/ 

Words Hurt' adlı ve 6.sınıf öğrencilerinin oynadığı 

kısa film okul toplumu ile paylaşıldı. 6 ve 7.sınıfların 

desteğiyle WORDS HURT panosu hazırlandı. 

Gökçesu'da Bir Gün Projesi

İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu olarak Bolu Gökçesu 

Okuluna 27.11.2017 tarihinde “Gökçesu'da Bir Gün” 

Projesi kapsamında çalışmalar yapıldı. Projeyi 

yürütmekte olan Okul Yönetimi, İngilizce, Bilişim 

Teknolojileri ve Matematik Zümrelerinden 4 

öğretmenin liderliğinde Gökçesu Okulumuzun 2,3 ve 

4. sınıf öğrencileri ile matematik, akıl oyunları, 

kodlama ve maker eğitimi ve çeşitli İngilizce 

aktiviteler gerçekleştirildi. 

ETP 2018 

İELEV Özel 125.Yıl İlkokulu ve Ortaokulu İngilizce 

Öğretmenleri olarak İstanbul Kültür Üniversitesinde 

düzenlenen Eğitim Teknolojileri Platformu Kon-

feransı'nda ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirdiler. 

İngilizce eğitimi konusundaki deneyimlerini 

katılımcılar ile paylaştılar.
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SmartClass Okul Bilgi ve Yönetim Sistemi
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Günümüzde veri, kurumlar için son derece önemli bir 
kaynaktır. Verinin doğru toplanması, depolanması ve 
yorumlanması sonucunda ortaya çıkan anlamlı 
bilgiler kurumların hedeflerine ulaşmasında ciddi 
katkı sağlayacaktır. İELEV Okulları olarak, bu 
doğrudan yola çıkarak ilk adımımızı yeni bir okul, 
bilgi, yönetim ve iletişim sistemi olan SmartClass 
yazılımına geçiş yaparak attık. Okullardaki tüm 
süreçleri bir araya toplayarak, tüm yönetimin tek bir 
sistem üzerinden sağlanması amacıyla Temmuz 
2017'den itibaren çalışmalarına başladığımız 
yazılımın entegrasyonunda, bazı modüllerinden 
analiz ve geliştirme süreçleri tamamlandı. Sistem, 
öğretmen, öğrenci ve veli kullanımına açılmış olup, 
tüm modüllerin açılması için analiz ve geliştirme 
çalışmaları devam etmektedir.

Diğer taraftan SmartClass, okul-veli-öğretmen-
öğrenci iletişimde etkin rol almaktadır. Veliler öğren-
ciler ile ilgili bilgilere (sınav sonuçları, ders programı, 
duyurular, takvimler) sistem üzerinden ulaşabilirken, 
yine sistem üzerinden öğretmenler ile iletişim 
kurulabilmektedir. Aynı şekilde öğrencilerde yine 
ödev bilgilerine, sınav sonuçları gibi bilgilere 
ulaşabilmektedir.

Bu sistemin tam anlamıyla hayata geçmesi ve 
kullanılmaya başlanmasıyla, İELEV Okulları dijital 
dönüşüm ve büyük veri konularında gelişiminde 
önemli bir aşamayı tamamlamış olacaktır.

Sistem ve Network Altyapısının 
Güncellenmesi

Kurumun ihtiyaçlarını karşılamayan ve teknoloji ola-
rak eski kalmış sistem ve network altyapısı güncel 
teknolojiler kullanılarak bulut ortamına taşınması için 
çalışmalar başlatılmıştır. Bununla birlikte sistemin tek 
noktadan yönetimi sağlayarak uzun vade de amacı-
mız yönetim ve sahip olma maliyetlerini düşürmektir. 

Bu projenin genel anlamda hedefleri:

Felaket senaryolarına karşı hazır olarak, iş süreklili-
ğini aksatmamak.

Genişletilebilir, izlenebilir ve proaktif bir Server Alt 
Yapı Sistemi kurmak.

Tek noktadan yönetilebilir, lokasyon bağımsız 
merkezi bir yapı oluşturmak.

Lokasyonlar arası veri trafiğini daha hızlı ve güvenli 
hale getirmek.

Kurum arşivi için uygun altyapıyı oluşturmak, doğru
yedekleme politikaları ile veri kaybını önlemek.

Gelecekte hayata geçecek dijital dönüşüm projeleri 
için sağlam temeli oluşturmak.

İnternet çıkışları ve Networku izleyerek okul ortamı 
için daha güvenli yönetilmesini sağlamak.

KVKK veya 5651 gibi yasalara uyumlu hale gelmek.

Denetim firmalarının sorguladığı ITIL, ISO 27001 
gibi standartları sağlayabilmek.

Üç aşamadan oluşan geçiş planının birinci aşaması 
tamamlanmış, tüm sunucularımız bulut ortamına 
taşınmıştır. İkinci aşama çalışmaları devam etmektedir.
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Teknolojik açıdan geri kalmış ve ihtiyaca cevap 
vermeyen yazıcı/fotokopi parkurunu yenilenmesi 
ve doküman çıktı hizmetlerini yönetilebilir, izlenebilir 
hâle getirerek maliyetleri azaltmak için çalışmalar 
devam etmektedir. Kademeli olarak cihazların 
yenilenmesine başlandı.

Apple Distinguished School olarak başarısını kanıt-
lamış 1:1 tablet projesi kapsamında yaklaşık 200 
adet iPad belirlenmiş politikalar doğrultusunda ha-
zırlanmış öğretmen ve öğrencilere teslim edildi.

1:1 iPad Projesi devam eden İELEV Özel Lisesinde 
hazırlık sınıfından başlamak üzere 1:1 Macbook 
projesine kademeli olarak geçiş başladı. Bu 
kapsamda 90 adet MacBook Air politikalar doğ-
rultusunda öğrenciler için hazırlandı ve teslim 
edildi. 

1:1 Apple Projesi kapsamında, tüm öğretmen ve 
öğrenciler için Apple ID lerinin açılması, MDM 
(Mobile Device Management) yazılımının ayarları-
nın yapılması, mail hesapların aktif edilmesi gibi 
işlemler tamamlandı. 

Lise kadrosuna yeni katılan tüm öğretmenlerimize 
çalışmalarında kullanmak üzere Macbook Air sağ-
landı.

İhtiyaç olan bölüm ve sınıflarda bilgisayar, projek-
siyon gibi cihazlarının yenilenmesi yapılarak 
kullanıma sunuldu.

Personel giriş çıkışlarının takibi için kartlı sisteme 
geçilmesi yönünde cihazların fiziksel kurumları 
yapılmış, sistem network projesinin tamamlanma-
sıyla beraber yazılım kurulumları da tamamlanmış 
olacaktır.

Yeni kullanıma açılan İELEV Özel Lisesinin 3. 
katında bulunan sınıflarda kullanılacak projeksiyon-
ların, güvenlik kameralarının ve wi-fi sisteminin 
kurulumu tamamlandı.

Diğer Çalışmalar

Okullarımız ihtiyacı olan teknolojik araçların, etkin ve 
doğru biçimde kullanılması, bu araçların üzerinde 
çalıştığı alt yapının kurgulanması ve sorunsuz çalış-
ması için çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bu kapsamda yapılan çalışmaların bazıları 
aşağıda listelenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kanununa (KVKK) uyumlu-
luk kapsamında, hukuk danışmanlarımızın yönlen-
dirmesiyle aydınlatma metni oluşturulmuş ve web 
sitemize eklenmiştir. Teknik tarafta yapılması 
gerekenler ile ilgili bu konuda uzman firmalardan 
görüş alınarak ilerlenmektedir.
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Apple Distinguished School'lar (Apple Seçkin Okul-

ları), Apple'ın öğretim ortamı vizyonumuzu gösteren, 

liderlik ve eğitimde mükemmellik merkezleridir. Öğ-

rencilere yaratıcılık, iş birliği ve eleştirel düşünme 

konularında ilham vermek için Apple ürünlerini kulla-

nırlar. İELEV Okulları olarak 2014-2015 eğitim ve 

öğretim yılında başlattığımız 1:1 iPad Programımızla, 

Apple'ın teknoloji ile öğrenim vizyonunu göstererek 

eğitimde liderlik ve mükemmellik açısından dünyanın 

en yenilikçi okulları arasında olduğuna inandığı Apple 

Distinguished School olarak (2018-2021) kabul edil-

dik. Bu süreç Apple tarafından alınan bir davet ile 

başlayıp sonrasında yaklaşık 2 yıl süren vizyon, öğ-

renme, öğretme, öğrenme ortamları ve gözlemle-

nebilir sonuçlar başlıklarına yönelik yürüttüğümüz 

çalışmalar sonucunda gerçekleşmiştir. Dünyada 34 

ülkeden 470 okul, Avrupa'da ise 76 okul bu unvanı 

taşımaktadır. 

Öğrenme öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygu-

lanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamaları, 

Eğitim Teknolojileri Bölümü tarafından 

belli bir teknoloji planlama modeli doğrultusunda ve 

bir döngü halinde sürdürülmektedir. Bu döngünün 

sürdürülmesi ve aşamaların gözden geçirilmesi, 

sürekli inovasyonun sağlanması için öğretmenle-

rimize ve öğrencilerimize yol gösterici olmaktadır.

Apple Seçkin Okulları, eğitimde sürekli yeniliğin doğru 

planlama, uygulama ve tekrar gerektiren kesintisiz bir 

süreç olduğunu gösteren örnek okullardır. 

Okullarımızın eğitim teknolojisi çalışmalarında, iPad, 

MacBook, güçlü eğitsel uygulamalar, Multi-Touch 

kitaplar ve diğer dijital öğrenim nesneleri kullanıl-

maktadır. Tüm bu donanım, İELEV Okullarının 

öğretim faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır.  

Öğrenciler bu doğrultuda iPad ile daha yaratıcı 

öğrenim ürünleri geliştirmektedirler. İELEV 

Okullarında etkili sunum tekniklerini kullanma, 

videolar yaratarak düşünceleri hareketlendirme, çeşitli 

uygulamalar ile fikirleri canlandırma gibi yenilikçi ve 

farklılaştırılmış öğrenci çalışmaları; klasik ödevler 

yerine katma değerli projelerin ortaya çıkarılmasını 

sağlamaktadır. 
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Ana Sınıfı/ İlkokul ve Ortaokul 
Bilişim Teknolojileri Dersi 

Ana Sınıfından 6.sınıfa kadar uyguladığımız bilişim 

teknolojileri dersi müfredatımız teknoloji gereklilikle-

rine göre her eğitim ve öğretim yılında güncellenmek-

tedir. Algoritmik düşünme ve programlamanın ağırlıklı 

olduğu müfredat, yatay ve dikey olarak birbirine 

bağlantılı konular olacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Öğrencinin bilişsel gelişiminde çok önemli bir yere 

sahip olduğunu düşündüğümüz bilişim teknolojileri 

dersinin kapsamı: 

Temel ve ileri Mac OSX eğitimi, dijital vatandaşlık, 

temel ve ileri iPad uygulamaları eğitimi, dijital hika-

yeleme, temel bilgisayar kullanımı, bilişsel düşünme, 

Office programları, algoritmik düşünme, artırılmış 

gerçeklik, STEM uygulamaları, grafik tasarım ögeleri, 

kodlama, 3B tasarım, gibi genel konu başlıkları 

altında yürütülmektedir. 

Kodlama çalışmaları klasik kod yazma öğretimi 

yanında grafiksel kodlama ve oyunlaştırma 

(gamification) desteğiyle yürütülmektedir. 4.sınıfa 

kadar çeşitli kodlama araçları ile algoritmik düşünme 

becerisi kazanan öğrencilerimiz 5.sınıftan itibaren 

Python kodlama dili öğrenmektedir. Öğrencilere bilgi, 

internet ve medya okuryazarlığı kazandırılmasına 

yönelik çalışmalar da öğretim programımız kapsa-

mında yer almaktadır. Dersler, konu ve kazanımlarına 

göre iMac laboratuvarlarında ve sınıflarda iPad'ler ile 

yürütülür. 

2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık 

sınıflarında Bilgisayar Bilimi dersinde öğrencilerimiz, 

Mac kullanımı, temel bilgisayar kültürü ve dijital 

vatandaşlık ile ilgili çalışmaları tamamlarlar ve Python 

eğitimine geçerler. Öğrencilerimiz, Python program-

lama dili ile ilgili temel becerileri kazandıktan sonra, 

Micro:bit devresini Python ile kodlayarak fiziksel 

programlama yapacaklardır. 

Bilişim Teknolojileri Derslerinin 

Akademik Entegrasyonu

Eğitimde teknoloji kullanımını desteklemek, 

Teknoloji eğitiminin akademik derslerle iç içe işlene-

rek öğrenmeyi kolaylaştırmak,

Akademik derslerde özellikle anlaşılması zor olan 

konuların kavranmasını teknoloji ile desteklemek,

STEM çalışmalarının müfredata dahil edilerek, bu 

felsefenin okulda bir kültür olarak benimsenmesi, 

amacıyla, bilişim teknolojileri derslerinin diğer 

disiplinler ile olan çalışmalarının sistematik bir 

düzen içinde yürütülmesi çalışmaları devam 

etmektedir.

İELEV Özel Lisesi Bilgisayar Bilimi Dersi

Disiplinler arası iş birliği ve öğrencilerin diğer dersler-

de de ihtiyaç duydukları teknolojik becerileri tespit 

etmek adına branş öğretmenleri ile görüşülerek 

kararlaştırılan tablo hazırlama, grafik oluşturma, rapor 

yazma, etkili sunum hazırlama, sunum teknikleri vb… 

gibi konularında dönem boyunca eğitim alacaklardır. 

Bu konular işlenirken içeriğin, mümkün olduğu kadar 

akademik derslerde o hafta işlenecek konulardan 

seçilmesi hedeflenmektedir. 

Bilgisayar Bilimi Dersinin Akademik 

Entegrasyonu

Gerçekleşen Etkinlikler&Yarışmalar

İELEV Okulları Geleneksel Yeni Yıl Panayırlar-

larında, Özel Lisesi Maker Kulübü öğrencilerinin 

görevli olduğu stant etkinlikleri ve atölye 

çalışmaları gerçekleştirildi.

 

29 Ekim ve 10 Kasım'da, İELEV Ortaokulları ve 

İELEV Özel Lisesi Maker Kulübü öğrencileri, sanat 

bölümünün de iş birliği ile farklı ürünler 

tasarlayarak sergilediler. 
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Öğrencilerimiz maker ve robotik konusunda eğitim 

alarak, kendi projelerini geliştirdiler, 

İELEV Özel Lisesi Maker Kulübü ile İstanbul Maker 

Faire ziyaret edildi.

Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen Yıldız 

Robocon Yarışması'nda İELEV Özel Lisesi Maker 

Kulübü öğrencilerimiz, Mini Sumo kategorisinde 

kendi yaptıkları robotlarıyla yarışarak 128 takım 

içerisinden ilk 16 takım içerisine girmeyi başardılar. 

İELEV Özel Lisesi Maker Kulübünden 10 öğren-

cimiz 4 proje ile, San Francisco'da düzenlenen 

Robogames Yarışması'na katılarak, projelerini 

uluslararası platformda tanıtma şansı buldular.

Intel tarafından düzenlenen Make Tomorrow Yarını 

İnşa Et yarışmasında, İELEV Özel Lisesi Maker 

Kulübü öğrencileri yaklaşık 500 proje arasından iki 

proje ile Türkiye finallerine katıldılar.

Avrupa Kodlama haftası kapsamında, 2, 3 ve 

4.sınıflarda, “Makineler hangi dili konuşur?” 5 ve 

6.sınıflarda, “Cargo-Bot Kodlama Etkinliği” tüm 

bilişim teknolojileri dersinde uygulandı. 

Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler CodeWeek EU 

tarafından sertifika ile ödüllendirildi. 

Bilgisayar Bilimi Haftası, İELEV Okullarında, 

İELEV'de Bilişim Teknolojileri dersinde tüm 

kademelerde sınıf seviyelerine uygun “hour of 

code” etkinlikleri ile kutlandı. 

İELEV The Jugendfest'te Maker Kulübü öğrencileri 

tarafından yapılan projeler sergilenmiş ve atölye 

çalışmaları gerçekleştirildi. 

İELEV Maker Faire, maker hareketini yaygınlaştırmak 

için İELEV Okullarının Maker Kulüpleri öğrencileri 

ve öğretmenleri tarafından, kendin yap kültürünün 

kutlandığı ulusal bir festivaldir. İlk olarak 5 Mayıs 

2018'de gerçekleşen İELEV Maker Faire'da öğren-

cilerimiz yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaşma 

şansı buldular. Etkinlikte, 33 farklı atölye çalışması ve 

42 stantta proje sunumları gerçekleştirildi. Yine aynı 

gün, İELEV Makers tarafından düzenlenen RoboCross 

yarışmasında katılımcı okullar hazırladıkları robotları 

yarıştırdı. İlk üçe giren okulların öğrencilere sponsorlar 

tarafından sağlanan ödülleri verildi. 

İELEV Maker Faire

İELEV Özel Lisesi Maker Kulübü öğrencilerimizin 

organizasyonunu üstleneceği ve bu yıl ikincisini 

düzenleyeceğimiz Ulusal İELEV Maker Faire 4 Mayıs 

2019'da gerçekleşecektir. 
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İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
01.09-31.12.2017 ve 01.01-31.12.2018 Dönemleri Gelir ve Giderleri;

 
 

01.09.2017

31.12.2017  
 

01.01.2018

31.12.2018  
Gelirler 

    Kira gelirleri  

 

818.416  

 

4.884.034  

Bağış gelirleri  

 

642.192  

 

1.058.602  

     
     Giderler

 

 
   

Amaca yönelik giderler 
 

 

934.002  
 3.029.876  

Genel yönetim giderleri 

 
 

256.784  

 

572.406  

     

         Vakfımız 2018 yılında İELEV Eğitim Kurumları A.Ş.'ye olan borcunun 2.515.501 TL'lik  
kısmını geri ödemiştir. 

      

 Okul eğitim gelirlerimiz (net satışlar) %19,6 oranında artış göstererek 49,9 milyon TL’ye ulaşmıştır.

 

 

 

       Satılan hizmet maliyeti bir önceki seneye oranla %24,8 oranında artış göstermiştir.  

Hizmet maliyetinden sonra brüt gelir artanımız geçen seneye göre %24,7 oranında 

azalış göstererek 3,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

 
Faaliyet giderleri geçen seneye göre %23,2 oranında artış göstermiştir.

  

2016-17 döneminde 4,5 milyon TL olan faiz, vergi ve amortisman öncesi gelir 
artanımız (EBITDA) bu dönemde 4,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

        

        Banka Kredileri ve Yatırım Teşvikleri
 

   Bu dönemde 2,7 milyon TL anapara kredi borcu ödenmiştir.  

  2017-18 döneminde teşvikler kapsamında 85 bin TL KDV istisnası ve 356 bin TL faiz 

desteği sağlanarak yatırım maliyetlerimiz düşürülmektedir. 

 

 

İELEV Eğitim Kurumları A.Ş. 
01.09.2017 - 31.08.2018 Dönemi Gelir ve Giderleri;

  
 

 
   Gelirler 

  

     
   

        Giderler
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BANKA KREDİLERİ ANAPARA GERİ ÖDEME TABLOSU

 
 

 

       

 
VADE EURO TL KARŞILIĞI  

   

 
2018-19 736.833 5.506.721 

 
  

 
2019-20 1.438.737 10.752.401 

 
  

 
2020-21 1.459.677 10.908.896 

 
  

 
2021-22 1.482.607 11.080.263 

 
  

 
2022-23 1.204.439 9.001.375 

 
  

 
2023-24 909.091 6.794.092 

 
  

 
2024-25 227.273 1.698.525 

 
  

 
TOPLAM  7.458.657 55.742.268 

   

       Ödeme planı için kullanılan kurlar TCMB 31.08.2018 döviz alış kurlarıdır: (Euro=7,4735)  
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UZUN VADELİ BANKA KREDİLERİ

  

       

    

TL KARŞILIĞI  

 

31.08.2017 31.08.2018 Fark  31.08.2017 31.08.2018 Fark  

EURO cinsinden            7.948.551    7.458.657   -6% 32.930.846 55.742.268 69% 

TL cinsinden  189.643  - 

 

189.643 - 

 

       TOPLAM  

   
33.120.489 55.742.268 

      Kısa Vadeli 

Kısım*  

   

2.219.276 5.506.716 

 Uzun Vadeli 

Kısım  

   

30.901.213 50.235.552 

 

       
* Bilançoda Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Banka Kredileri içerisinde ayrıca dönem kredi faiz 

tahakkuku tutarı olan 584.196 TL bulunmaktadır.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BANKA KREDİLERİ

 

EUR USD TL Toplam Krediler (TL)
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İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI 
01.09.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL) 
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      CARİ DÖNEM   CARİ DÖNEM  
 01/09/2016 - 31/12/2016 01/09/2017 - 31/12/2017 
          
 A - BRÜT SATIŞLAR         216.993,40            1.460.607,85  
 1. Bağış Gelirleri 

      
159.968,70 

          
642.191,75 

   
 

2. Kira Gelirleri 
        

57.024,70 
          

818.416,10 
             

 
BRÜT FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

        
216.993,40 

           
1.460.607,85 

           B -
 

FAALİYET GİDERLERİ (-) 
   

 (1.229.450,96)
   

       (1.190.785,86)

  1. Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri (-) 

 
    (539.967,51)

   
      (934.002,19)

    2. Genel Yönetim  Giderleri (-) 

 
    (689.483,45)

   
      (256.783,67)

   
          FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

   
 (1.012.457,56)

             

269.821,99 

 
         
 

C -

 

DİĞER FAALİYETLERDEN  

              

621,97 

                    

784,75 

 
 

OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 

         
 

1. İktisadi İşletme Geliri 

                     

-

                          

-

    
 

2. Faiz Gelirleri 

              

47,03 

                         

-

    
 

3. Menkul Kıymet Satış Karları 

                     

-

                          

-

    
 

4. Kambiyo Karları

             

574,94 

                

784,75 

   
 

5. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 

                     

-

                          

-

    
 

D -

 

DİĞER FAALİYETLERDEN  

                                           

(305,86)

 
 

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  (-) 

         
 

1. Kambiyo Zararları (-) 

                     

-

    
            

(305,86)

   
 

2. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 

                     

-

                          

-

    
 

E -

 

FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

                                                      
 

1. Genel Yönetim Finansman Gid. (-) 

                     

-

                          

-

    
 

2. Amaca Yönelik Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-) 

                     

-

                          

-

              

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

   
 

(1.011.835,59)

             

270.300,88 

 
         
 

F -

 

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

          

86.080,61 

               

32.581,92 

 
 

1. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 

        

86.080,61 

            

32.581,92 

    

G -

 

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

                 

(1,60)

   
           

(34.036,68)

  

1. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 

 
              

(1,60)

   
        

(34.036,68)

   
          

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

   
    

(925.756,58)

             

268.846,12 

 
 

  

DÖNEM NET GELİR FAZLASI VEYA EKSİĞİ  

   
    

(925.756,58)

             

268.846,12 
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İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI 

31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) 

AKTİF (VARLIKLAR) 

31/12/2016 31/12/2017 

I- DÖNEN VARLIKLAR 12.481,42 180.108,59 

A - HAZIR DEĞERLER 8.552,48 13.858,57 

01. Kasa 2.780,20 3.872,74 

02. Alınan Çekler -

03. Bankalar 50.542,29 5.810,84 

04. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) (50.000,00) -

05. Diğer Hazır Değerler 5.229,99 4.174,99 

B - MENKUL KIYMETLER - -

01. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları - -

C - TİCARİ ALACAKLAR 1.457,39 1.457,39 

01. Alacak Senetleri - -

02. Verilen Depozito ve Teminatlar  1.457,39 1.457,39 

D - DİĞER ALACAKLAR - 450,38 

01. Diğer Çeşitli Alacaklar - 450,38 

E - STOKLAR - 162.956,00 

 

01. Verilen Sipariş Avansları - 162.956,00 

 
   

F -

 

DİĞER DÖNEN VARLIKAR 

               

2.471,55 

   

1.386,25 

 
     

01. İş Avansları 

 
            

2.471,55 

     

1.386,25 

 
    

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

   
          

12.481,42 

   

180.108,59 

 
 

II-

 

DURAN VARLIKLAR 

 
  

         

22.718.098,18 24.984.904,10 

 
   

A -

 

DİĞER ALACAKLAR 

           

317.863,32 

   

2.453.214,23 

 
    

01. İştiraklerden  Alacaklar 

                          

-

      

-

 
    

02. Bağlı Ortaklıklardan  Alacaklar 

         

316.071,39 

     

2.453.214,23 

 
    

03. Diğer Çeşitli Alacaklar 

             

1.791,93 

     

-

 
   

B -

 

MALİ DURAN VARLIKLAR 

           

362.479,35 

   

362.479,35 

 
    

01. İştirakler 

           

22.500,00 

     

22.500,00 

 
    

02. Bağlı Ortaklıklar  

         

276.910,00 

     

276.910,00 

 
    

03. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah. (-) 

                          

-

      

-

 
    

04. Diğer Mali Duran Varlıklar 

           

63.069,35 

     

63.069,35 

 
   

C -

 

MADDİ DURAN VARLIKLAR 

      

21.961.893,75 

   

22.093.348,76 

 
    

01. Arazi Ve Arsalar 

      

4.364.050,98 

     

4.364.050,98 

 
    

02. Binalar 

    

18.775.435,72 

     

18.900.754,73 

 
    

03. Tesis, Makine ve Cihazlar 

           

16.339,70 

     

16.339,70 

 
    

04. Demirbaşlar 

         

105.597,04 

     

111.733,04 

 
    

05. Birikmiş Amortismanlar (-) 

     

(1.299.529,69)

     

(1.299.529,69)

 
    

06. Yapılmakta Olan Yatırımlar 

                          

-

      

-

 
   

D -

 

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

             

75.861,76 

   

75.861,76 

 
    

01. Haklar 

           

16.337,55 

     

16.337,55 

 
    

02. Özel Maliyetler 

           

59.524,21 

     

59.524,21 

 
    

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

      

22.718.098,18 

   

24.984.904,10 

 
  

AKTİF (VARLIKLAR)  TOPLAMI 

            

22.730.579,60 25.165.012,69 

 
  

NAZIM HESAPLAR 

            

62.027.232,88 75.990.060,83 

 
  

AKTİF GENEL TOPLAMI 

            

84.757.812,48 101.155.073,52 
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İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI 

31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) 
PASİF (KAYNAKLAR) 

31/12/2016 31/12/2017 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 213.704,69 

A - MALİ BORÇLAR 126.428,58 2.453.214,23 

01. Banka Kredileri 126.428,58 2.453.214,23 

B - TİCARİ BORÇLAR 63.195,97 47.629,33 

01. Alınan Depozito Ve Teminatlar -

02. Diğer Ticari Borçlar 63.195,97 47.629,33 

 

C - DİĞER  BORÇLAR -

 
     

01. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 

                          

-

    

-

 
     

02. Diğer Çeşitli Borçlar

                           

-

    

-

 
   

D -

 

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. 

             

24.080,14 

 

50.866,73 

 
     

01. Ödenecek Vergi ve Fonlar 

             

7.615,31 

   

16.949,39 

 
     

02. Ödenecek Sosyal Gövenlik Kesintileri 

           

16.464,83 

   

33.917,34 

 
    

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

           

213.704,69 

 

2.551.710,29

 
 

II -

 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

     

5.021.029,14 

 
   

A -

 

MALİ BORÇLAR 

           

189.642,81 

 

 
     

01. Banka Kredileri 

         

189.642,81 

   

-

 
   

B -

 

DİĞER ÇEŞİTLİ  BORÇLAR 

        

4.797.703,45 

 

4.968.318,92 
 

     

01. Bağlı Ortaklıklara  Borçlar 

      

4.797.703,45 

   

4.968.318,92  
     

02. Diğer Çeşitli  Borçlar 

                          

-

    

- 
   

C -

 

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

             

33.682,88 

 

105.466,83 

 
     

01. Kıdem Tazminatı Karşılığı 

           
33.682,88 

   
105.466,83 

 
    

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 
        

5.021.029,14 
 

5.073.785,75 

 
 III -  ÖZKAYNAKLAR      17.495.845,77

 
   

A -
 

ÖDENMİŞ SERMAYE 
      

17.696.178,57 
 

17.696.178,57 

 
     

01. Sermaye  

    

17.696.178,57 

   
17.696.178,57 

 
   

B -

 

SERMAYE YEDEKLERİ 

                           

-

  

 
     

01. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 

                          

-

    

-

 
   

C -

 

KAR YEDEKLERİ 

           

116.666,69 

 

159.887,77 

 
     

01. Özel Fonlar 

         

116.666,69 

   

159.887,77 

 
   

D -

 

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 

           

608.757,09 

 

 
     

01. Geçmiş Yıllar Karları 

         

608.757,09 

   

-

 
   

E -

 

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (GELİR EKSİĞİ) (-) 

                           

-

  

(585.395,81)

 
     

01. Geçmiş Yıllar Zararları (Gelir Eksiği) (-) 

                          

-

    

(585.395,81)

 
   

F -

 

DÖNEM NET KARI (ZARARI) 

         

(925.756,58)

 

268.846,12 

 
     

01. Dönem Net  Gelir Fazlası / (Eksiği) 

        

(925.756,58)

 
 

268.846,12 

 
    

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 

      

17.495.845,77 

 

17.539.516,65 

 
  

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

     

22.730.579,60 

 
  

NAZIM HESAPLAR 

     

62.027.232,88 

 
  

PASİF GENEL TOPLAMI 

     

84.757.812,48 

 

-

-

2.551.710,29 

-

5.073.785,75 

17.539.516,65 

-

25.165.012,69 

75.990.060,83 

101.155.073,52 



Mali Tablolar

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI  

 01/01/2018 - 31/12/2018 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)  

       ÖNCEKİ DÖNEM   CARİ DÖNEM 

  01/01/2017 -  31/12/2017  01/01/2018 

         

 
A -

 
BRÜT SATIŞLAR 

     
3.253.363,72 

   

    
1. Bağış Gelirleri 

   
1.220.389,89 

       
1.058.601,76 

 

    
2. Kira Gelirleri 

   
2.032.973,83 

       
4.884.084,37 

 
          

     
BRÜT FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

     
3.253.363,72 

   

        

 

B -

 

FAALİYET GİDERLERİ (-) 

   
 (3.253.901,22)

   

    

1. Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri (-) 

 
 (2.337.410,84)

   
   

(3.029.876,44)

 

    

2. Genel Yönetim  Giderleri (-) 

 
    

(916.490,38)

   
      

(572.405,67)

 
        

     

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

             

(537,50)

   

        

 

C -

 

DİĞER FAALİYETLERDEN  

            

1.915,52 

   

       

OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 

       

    

1. İktisadi İşletme Geliri 

                     

-

                          

-

  

    

2. Faiz Gelirleri 

              

36,67 

                         

-

  

    

3. Menkul Kıymet Satış Karları 

                     

-

      

    

4. Kambiyo Karları 

          

1.878,85 

                

425,01 

 

    

5. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 

                     

-

                          

-

  

 

D -

 

DİĞER FAALİYETLERDEN  

   
        

(1.175,05)

   

       

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  (-) 

       

    

1. Kambiyo Zararları (-) 

 
        

(1.175,05)

   
         

(2.410,64)

 

    

2. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 

                     

-

                          

-

  

 

E -

 

FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

                       

-

    

    

1. Genel Yönetim Finansman Gid. (-) 

                     

-

                          

-

  

    

2. Amaca Yönelik Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-) 

                     

-

                          

-

  

        

    

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

              

202,97 

   

        

 

F -

 

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

          

72.163,44 

   

    

1. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 

        

72.163,44 

            

92.856,60 

 

 

G -

 

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

   
      

(71.916,61)

   

    

1. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 

 
      

(71.916,61)

   
        

(75.851,01)

 

        

    

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

              

449,80 

   

    

DÖNEM NET GELİR FAZLASI VEYA EKSİĞİ  

              

449,80 

   

 

 

 

  
-  31/12/2018  

  

        
5.942.686,13 

  

  
  

        
5.942.686,13 

         (3.602.282,11)

 

  

  
  

        

2.340.404,02 

  

                 

425,01 

  

  

  

  

  

  

(2.410,64)

  

                         

-

  

  

  

  

        

2.338.418,39 

  

            

92.856,60 

  

(75.851,01)

  

  

        

2.355.423,98 

        

2.355.423,98 
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İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI 

31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) 
AKTİF (VARLIKLAR) 

31/12/2017 31/12/2018 

I- DÖNEN VARLIKLAR 180.108,59 8.523,98 

A - HAZIR DEĞERLER 13.858,57 6.616,21 

01. Kasa 3.872,74 3.265,07

02. Alınan Çekler - -

03. Bankalar 5.810,84 2.151,14 

04. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

05. Diğer Hazır Değerler 4.174,99 1.200,00 

B - MENKUL KIYMETLER - -

01. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları - -

C - TİCARİ ALACAKLAR 1.457,39 1.457,39 

01. Alacak Senetleri - -

02. Verilen Depozito ve Teminatlar  1.457,39 1.457,39 

D - DİĞER ALACAKLAR 450,38 450,38 

01. Diğer Çeşitli Alacaklar 450,38 450,38 

E - STOKLAR 162.956,00 -

01. Verilen Sipariş Avansları 162.956,00 -

F - DİĞER DÖNEN VARLIKAR 1.386,25 -

01. İş Avansları 1.386,25 -

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 180.108,59 8.523,98 

II- DURAN VARLIKLAR 24.984.904,10 22.531.689,87 

A - DİĞER ALACAKLAR 2.453.214,23 -

01. İştiraklerden  Alacaklar - -
02. Bağlı Ortaklıklardan  Alacaklar 2.453.214,23 -

03. Diğer Çeşitli Alacaklar - -

B - MALİ DURAN VARLIKLAR 362.479,35 362.479,35 

01. İştirakler 22.500,00 22.500,00 

02. Bağlı Ortaklıklar  276.910,00 276.910,00 

03. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah. (-) - -

04. Diğer Mali Duran Varlıklar 63.069,35 63.069,35 

C - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

      

22.093.348,76 

     

22.093.348,76 

01. Arazi Ve Arsalar 

     

4.364.050,98 

            

4.364.050,98 

 

02. Binalar 

   

18.900.754,73 

          

18.900.754,73 

 

03. Tesis, Makine ve Cihazlar 

           

16.339,70 

                 

16.339,70 

 

04. Demirbaşlar 

        

111.733,04 

               

111.733,04 

 

05. Birikmiş Amortismanlar (-) 

     

(1.299.529,69)

          

(1.299.529,69)

 

06. Yapılmakta Olan Yatırımlar 

                          

-

                                 

-

  

D - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

             

75.861,76 

     

75.861,76 

01. Haklar 

          

16.337,55 

                 

16.337,55 

 

02. Özel Maliyetler 

          

59.524,21 

                 

59.524,21 

 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

      

24.984.904,10 

     

22.531.689,87 

AKTİF (VARLIKLAR)  TOPLAMI 

            

25.165.012,69 

   

22.540.213,85 

NAZIM HESAPLAR 

           

75.990.060,83 

   

97.996.562,97 

AKTİF GENEL TOPLAMI 

         

101.155.073,52 

   

120.536.776,82 

    
    

    

      

  

      

                 

            

                                       

                 

                                                             

                           

                                

                                                             

                                                          

                  

                             

                             

             

                 

                                

Mali Tablolar
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İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI 

31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) 
PASİF (KAYNAKLAR) 

31/12/2017 31/12/2018 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.551.710,29 95.303,93 

A - MALİ BORÇLAR 2.453.214,23 -

01. Banka Kredileri 2.453.214,23 -

B - TİCARİ BORÇLAR 47.629,33 49.489,78 

01. Alınan Depozito Ve Teminatlar - -

02. Diğer Ticari Borçlar 47.629,33 49.489,78 

C - DİĞER  BORÇLAR - -

01. Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

02. Diğer Çeşitli Borçlar - -

D - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. 50.866,73 45.814,15 

01. Ödenecek Vergi ve Fonlar 16.949,39 17.098,97 

02. Ödenecek Sosyal Gövenlik Kesintileri 33.917,34 28.715,18 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2.551.710,29 95.303,93

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5.073.785,75 2.633.537,37 

A - MALİ BORÇLAR - -

01. Banka Kredileri 

                         

-

                                 

-

  

B - DİĞER ÇEŞİTLİ  BORÇLAR 

        

4.968.318,92 

     

2.452.818,40 

01. Bağlı Ortaklıklara  Borçlar 

      

4.968.318,92 

            

2.452.818,40 

 

02. Diğer Çeşitli  Borçlar 

                         

-

                                 

-

  

C - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

           

105.466,83 

     

180.718,97 

01. Kıdem Tazminatı Karşılığı 

         

105.466,83 

               

180.718,97 

 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

        

5.073.785,75 

     

2.633.537,37 

III - ÖZKAYNAKLAR 

           

17.539.516,65 

   

19.811.372,55 

A - ÖDENMİŞ SERMAYE 

     

17.696.178,57 

     

17.696.178,57 

01. Sermaye  

   

17.696.178,57 

          

17.696.178,57 

 

B - SERMAYE YEDEKLERİ 

                          

-

      

-

01. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 

                          

-

                                 

-

C - KAR YEDEKLERİ 

          

159.887,77 

     

76.319,69 

01. Özel Fonlar 

        

159.887,77 

                 

76.319,69 

 

D - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 

                           

-

      

-

01. Geçmiş Yıllar Karları 

                         

-

                                 

-

  

E - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (GELİR EKSİĞİ) (-) 

         

(316.999,49)

     

(316.549,69)

01. Geçmiş Yıllar Zararları (Gelir Eksiği) (-) 

        

(316.999,49)

             

(316.549,69)

 

F - DÖNEM NET KARI (ZARARI) 

                  

449,80 

          

2.355.423,98 

01. Dönem Net  Gelir Fazlası / (Eksiği) 

                

449,80 

 
 

         

2.355.423,98 

 
 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 

      

17.539.516,65 

        

19.811.372,55 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

            

25.165.012,69 

     

22.540.213,85 

NAZIM HESAPLAR 

           

75.990.060,83 

     

97.996.562,97 

PASİF GENEL TOPLAMI 

         

101.155.073,52 

     

120.536.776,82 
     

Mali Tablolar
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Mali Tablolar

İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.  
 01.09.2017 –  31.08.2018 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)  

ÖNCEKİ  DÖNEM CARİ DÖNEM 

01/09/2016- 31/08/2017 01/09/2017 -31/08/2018

A - BRÜT SATIŞLAR 51.355.945,90 63.022.610,06 

1. Yurtiçi Satışlar 50.537.914,25 61.935.713,73 

2. Diğer Gelirler 818.031,65 1.086.896,33 

B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (9.566.956,55) (13.050.386,82)

1. Satışlardan İadeler (-) - -

2. Satış İskontoları (-) 
(9.566.956,55) (13.050.386,82)

C - NET SATIŞLAR 41.788.989,35 49.972.223,24 

D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (37.368.726,60) (46.642.455,63)

1. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 
- -

2. Satılan Hizmet Maliyeti (-) (37.368.726,60) (46.642.455,63)

BRÜT SATIŞ KARI  VEYA ZARARI 4.420.262,75 3.329.767,61 

     

E -

 

FAALİYET GİDERLERİ (-) 

   

          

(2.715.345,77)

 

(3.345.720,06)

1. Genel Yönetim Giderleri  (-) 

 
          

(2.715.345,77)

   

(3.345.720,06)

     

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 

   
           

1.704.916,98 

 

(15.952,45)

     

F -

 

DİĞER FAALİYETLERDEN  

   
           

1.492.327,95 

 

1.248.148,76 

OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 

     

1. Faiz Gelirleri 

 
              

631.740,40 

   

1.194.389,89 

2. Konusu Kalmayan Karşılıklar 

 
                

12.707,00 

   

12.769,00 

3. Kambiyo  Karları 

 
              

847.880,55 

   

40.989,87 

4. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 

 
                               

-

    

-

G -

 

DİĞER FAALİYETLERDEN  

   
          

(1.539.195,01)

 

(1.047.965,86)

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  (-) 

     

1. Karşılık Giderleri (-) 

 
          

(1.536.450,86)

   

(1.045.184,06)

2. Kambiyo  Zararları (-) 

 
                 

(2.744,15)

   

(2.781,80)

3. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 

 
                               

-

    

-

H -

 

FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

   
             

(381.224,01)

 

(349.685,38)

1. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

 
             

(381.224,01)

   

(349.685,38)

     

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 

   
           

1.276.825,91 

 

(165.454,93)

     

I -

 

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

   
                

28.346,89 

 

75.903,28 

1. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 

 
                

28.346,89 

   

75.903,28 

J -

 

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

   
                        

(0,22)

 

(90,90)

1. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 

 
                        

(0,22)

   

(90,90)

     

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

   
           

1.305.172,58 

 

(89.642,55)

 

K -

 

DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK. 
KARŞ.(-) 

 

- -

     

    

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

   
           

1.305.172,58 

 

(89.642,55)

 

61



İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. 

 

 

31.08.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) 

 

AKTİF (VARLIKLAR) 

 
  

 

   

31/08/2017 

 

 

I-

 

DÖNEN VARLIKLAR 

     

      

11.655.681,85 

   

A -

 

HAZIR DEĞERLER 

   
        

8.613.524,79 

 

  

     

01. Kasa 

                  

736,71 

   

  

     

02. Alınan Çekler 

           

315.640,17 

   

  

     

03. Bankalar 

 
        

5.028.517,09 

   

  

     

04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 

 
             

(3.168,60)

   

  

     

05-

 

Diğer Hazır Değerler 

 
        

3.271.799,42 

   

  

   

B -

 

MENKUL KIYMETLER 

             

190.421,98 

   

     

01. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 

           

190.421,98 

   

  

   

C -

 

TİCARİ ALACAKLAR 

             

472.696,08 

   

     

01. Alıcılar 

                          

-

    

  

     

02. Alacak Senetleri 

           

446.962,20 

   

  

     

03. Verilen Depozito ve Teminatlar  

             

25.733,88 

   

  

     

04. Şüpheli Ticari Alacaklar 

           

376.842,07 

   

  

     

05. Şüpheli  Alacaklar Karşılığı (-) 

 
         

(376.842,07)

   

  

   

D -

 

DİĞER  ALACAKLAR 

                            

-

 

   

     

01. Personelden  Alacaklar 

                          

-

    

  

     

02. Diğer Çeşitli Alacaklar 

                          

-

    

  

   

E -

 

STOKLAR 

   
        

1.005.080,16 

 

  

     

01. Ticari Mallar 

                          

-

    

  

     

02. Verilen Sipariş Avansları 

 
        

1.005.080,16 

   

  

   

F -

 

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 

             

116.004,23 

   

     

01. Gelecek Aylara Ait Giderler 

                          

-

    

  

     

02. Gelir Tahakkukları 

           

116.004,23 

   

  

   

G -

 

DİĞER  DÖNEN VARLIKLAR 

   
        

1.257.954,61 

 

  

     

01. Devreden Katma Değer Vergisi 

           

537.559,98 

   

  

     

02. İndirilecek Katma Değer Verigisi 

                          

-

    

  

     

03. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

           

717.256,06 

   

  

     

04. İş Avansları 

               

3.138,57 

   

  

     

05. Personel Avansları 

                          

-

    

  

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 11.655.681,85 

II- DURAN VARLIKLAR 58.904.108,65 

A - DİĞER ALACAKLAR 
5.163.674,39 

01. Ortaklardan Alacaklar 5.163.674,39 

B - MADDİ DURAN VARLIKLAR 52.201.355,51 

01. Arazi ve Arslar -

02. Binalar 61.033.714,78 

31/08/2018 

14.287.028,42 

10.864.380,84 

3.717,44 

-

7.652.119,79 

-

3.208.543,61 

9.872,87 

9.872,87 

612.446,78 
-

583.831,53 

28.615,25 

789.966,79 

(789.966,79)

-

-

771.859,56 

-

771.859,56 

208.439,63 

-

208.439,63 

1.820.028,74 

375.472,18 

-

1.434.901,88 

9.654,68 

-

14.287.028,42 

87.491.356,45 

3.570.602,41 

3.570.602,41 

82.276.888,66 

2.805.000,00 

89.517.685,49 

134.198,03 134.198,03 
388.629,01 388.629,01 

6.427.646,92 7.787.841,42 

(15.782.833,23) (19.170.740,12)

- 814.274,83 

580.174,89 484.335,37 

764.798,19 509.696,85 

529.760,85 783.116,28 

1.648,24 1.648,24 

(716.032,39)
(810.126,00)

958.903,86 1.159.530,01 

958.903,86 1.159.530,01 

58.904.108,65 87.491.356,45 

70.559.790,50 101.778.384,87 

7.640.090,75 5.759.381,09 

78.199.881,25 
107.537.765,96 

 

03. Tesis, Makine ve Cihazlar 
04. Taşıtlar 

05. Demirbaşlar 

06. Birikmiş Amortismanlar (-) 

07. Yapılmakta Olan Yatırımlar 

C - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

01. Haklar 

02. Özel Maliyetler 

03. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

04. Birikmiş Amortismanlar (-) 

D - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 

01. Gelecek Yıllara Ait Giderler 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR)  TOPLAMI 

NAZIM HESAPLAR 

AKTİF GENEL TOPLAMI 
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Mali Tablolar



          

                    
                    

     
        

     

     
     

     

                                    

                    

                    

                    

                        

     
         

     

                    

                    

       
      

   

       
   

       
     

       
   

      

  
 

PASİF (KAYNAKLAR) 

 
       

 

I -

 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

     
      

   

A -

 

MALİ  BORÇLAR 

   
        

   

     

01. Banka Kredileri 

 
        

     

     

02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

                  

03. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 

B - TİCARİ BORÇLAR 

01. Satıcılar 

C - DİĞER BORÇLAR 

01. Diğer Çeşitli Borçlar 440.000,00 140.000,00 

D - ALINAN AVANSLAR 37.440.119,56 43.502.709,28 

01. Alınan Sipariş Avansları 37.440.119,56 43.502.709,28 

E - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. 
860.888,42 1.046.893,52 

01. Ödenecek Vergi ve Fonlar 380.964,00 488.569,70 

02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 479.924,42 558.323,82 
03. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer 

Yüküml. 
- -

F - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK. - -

01. Gider Tahakkukları - -

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 41.780.440,11 53.232.369,12 

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

36.230.946,74 55.994.933,27 

A - MALİ  BORÇLAR 
30.901.213,18 50.235.552,18 

01. Banka Kredileri 
30.901.213,18 50.235.552,18 

B - DİĞER BORÇLAR 189.642,81 -

01. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 189.642,81 

C - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. - -

01. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer 
Yüküml. - -

D - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 5.140.090,75 5.759.381,09 

01. Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.140.090,75 5.759.381,09 

E - GELECEK YILLARA  AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK. - -

01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler - -

02. Gider Tahakukları - -

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 36.230.946,74 55.994.933,27 

III - ÖZKAYNAKLAR (7.451.596,35) (7.448.917,52)

A - ÖDENMİŞ SERMAYE 200.659,05 477.069,05 

01. Sermaye  189.500,00 465.910,00 

02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları  11.159,05 11.159,05 

B - KAR YEDEKLERİ 200.243,87 200.243,87 

01. Olağanüstü Yedekler -

02. Özel Fonlar 200.243,87 200.243,87 

C - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 719.187,78 2.055.068,72 

01. Geçmiş Yıllar Karları 719.187,78 2.055.068,72 

D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 
(9.876.859,63) (10.091.656,61)

01. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
(9.876.859,63) (10.091.656,61)

E - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1.305.172,58 (89.642,55)

01. Dönem Net Karı 1.305.172,58 -

02. Dönem Net Zararı (-) 
- (89.642,55)

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (7.451.596,35) (7.448.917,52)

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 
70.559.790,50 101.778.384,87 

NAZIM HESAPLAR 
7.640.090,75 5.759.381,09 

PASİF GENEL TOPLAMI 78.199.881,25 107.537.765,96 

       
      

   

       
      

       
        

   

     
        
     

       
      

   

                                    
      

İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. 

31/08/2017 31/08/2018 

41.780.440,11 53.232.369,12 

2.346.676,90 6.090.912,33 

2.270.152,47 6.090.912,33 

77.269,82 -

(745,39) -

692.755,23 2.451.853,99 

692.755,23 2.451.853,99 

440.000,00 140.000,00 

31.08.2018 TARİHLİ  BİLANÇOSU (TL) 
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*Bağımsız denetim raporundan alınmıştır. 

Mali Tablolar

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI' NDA (UFRS) 
KARŞILAŞTIRMALI KAR/ZARAR TABLOSU *

 

      31 Ağustos 2018 31 Ağustos 2017 

 

   
 

 
   Satışlar 47.166.518 41.017.361 

 Satışların maliyeti (-) (42.118.502) (35.976.354) 

 
Brüt kar 5.048.016 5.041.007 

 
    

  

 

 

 
Genel yönetim giderleri (-)

 (3.345.720) (2.780.980) 

 
Diğer gelirler

 
88.672

 
41.054

 

 
Diğer giderler (-)

 
(513.892)

 
(462.961)

 

 
Faaliyet karı

 
1.277.076

 
1.838.120

 

 

 
  

 
Finansman gelirleri

 
1.194.390

 
371.800

 

 
Finansman giderleri (-)

 
(27.302.083)

 
(7.782.668)

 

 
Finansman giderleri, net

 
(26.107.693)

 
(7.410.868)

 

 
Vergi öncesi dönem zararı

 
(24.830.617)

 
(5.572.748)

 

 

 
 

  
Ertelenmiş vergi geliri

 
5.103.374

 
567.950

 

 

Dönem zararı

 

(19.727.243)

 

(5.004.798)

 

 

 
 

  

DİĞER KAPSAMLI GELİR

 
 

  

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

 
  

 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları

 

(414.980)

 

(262.716)

 

 

Ertelenmiş vergi geliri

 

82.996

 

52.543

 
       
 

Toplam diğer kapsamlı gider

 

(331.984)

 

(210.173)

 

 

Toplam kapsamlı gider

 

(20.059.227)

 

(5.214.971)
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.



*Bağımsız denetim raporundan alınmıştır.

 
  

31 Ağustos 2018  31 Ağustos 2017  
VARLIKLAR

     
Dönen varlıklar

 
  Nakit ve nakit benzerleri

 

10.161.232

 

7.401.459

 Ticari alacaklar

 

1.298.502

 

1.667.193

 
Diğer alacaklar

 

3.599.217

 

5.189.408

 
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar

 

3.570.602

 

5.163.674

 

   

-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar

 

28.615

 

25.734

 

Finansal yatırımlar

 

9.873

 

190.422

 

Diğer dönen varlıklar

 

3.433.061

 

3.032.873

 

Toplam dönen varlıklar

 

18.501.885

 

17.481.355

 

   

Duran varlıklar

 
  

Maddi duran varlıklar

 

46.722.763

 

41.934.389

 

Maddi olmayan duran varlıklar

 

64.011

 

419.397

 

Diğer duran varlıklar

 

515.277

 

300.075

 

Ertelenmiş vergi varlığı

 

10.544.574

 

5.358.204

 

Toplam duran varlıklar

 

57.846.625

 

48.012.065

 

   

TOPLAM VARLIKLAR

 

76.348.510

 

65.493.420

 

     

31 Ağustos 2018

 

31 Ağustos 2017

 

KAYNAKLAR

     
    

Kısa vadeli yükümlülükler

 
  

Kısa vadeli borçlanmalar

  

76.525

 

Finansal borçlar

 

7.334.440

 

3.145.111

 

Ticari borçlar

 

2.451.854

 

695.924

 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

 

558.324

 

479.924

 

Ertelenmiş gelirler

 

43.502.709

 

37.440.120

 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli 
karşılıklar

 

119.757

 

103.549

 

Borç karşılıkları

 

221.260

 

521.260

 

Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler

 

628.572

 

710.617

 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler

 

54.816.916

 

43.173.030

 

 
    

Uzun vadeli yükümlülükler

 
  

Uzun vadeli borçlanmalar

 

48.986.721

 

30.116.432

 

Kıdem tazminatı karşılığı

 

2.383.263

 

2.075.452

 

Diğer uzun vadeli yükümlülükler

 

1.744.684

 

1.744.684

 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

 

53.114.668

 

33.936.568

 

Toplam yükümlülükler 107.931.584 77.109.598

Ana ortaklığa ait özkaynaklar

Sermaye 477.070 200.660

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 
kazançları -501.397 -169.413

Geçmiş yıllar zararları -11.831.504 -6.642.627

Net dönem zararı -19.727.243 -5.004.798

Toplam özkaynaklar -31.583.074 -11.616.178

TOPLAM KAYNAKLAR 76.348.510 65.493.420

Mali Tablolar
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ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI' NDA (UFRS)
KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO * 

İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.



Denetim Kurulu Raporu
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  GELİRLER  TL 

     Bağış Gelirleri  600.000 

     Kira Gelirleri  6.000.000 

     

   GELİRLER TOPLAMI  6.600.000 

 
   
   
GİDERLER 

 

      
Amaca Yönelik Giderler

   
 

 
Amaca Yönelik Çeşitli Giderler *

 
-4.050.000

 

  
İstanbul Erkek Lisesi Giderleri

   
-2.650.000

 

  

       

Genel Yönetim Giderleri 

   
 

         

Personel Giderleri 

 

0

 

         

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

 

-220.000

 

         

Çeşitli Giderler 

 

-180.000

 

         

Vergi, Resim ve Harçlar** 

 

-1.125.000

 

 
-1.525.000

 

  

GİDERLER TOPLAMI 

 

-8.225.000

 

 

   

GELİR /GİDER SONUCU 

 

-1.625.000

 

 

  

    

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 2019 Yılı Bütçesi
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-6.700.000

 
 

    * Alman Hastanesi olarak bilinen mülkümüz için bütçelenen 3.243.401 TL tutarındaki 

   

 

 Yapı Kayıt Belgesi harç ödemesi,  kaynak bulunabilmesi halinde gerçekleşecektir. 

 
 

 
    ** Protokol uzlaşı görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde bu tutardan 1.100.000 TL istinaf 

mahkemesi başvuru harcı düşülecektir. 

 Protokol uzlaşı görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde SGK'ya 5.925.275 TL ödenecektir.
 

  

    

   

   

   
  

 
 

 
 

  
 



İELEV 
Hukuk İşleri 2017 - 2018 Dönemi

Protokolle İlgili Gelişmeler  

Davalarla İlgili Gelişmeler



Protokolle İlgili Gelişmeler  
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Vakfımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz aleyhine 
ikame edilen ve 26 Nisan 2018 tarihinde karara çı-
kan İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/504 
E. sayılı davada, Mahkeme, Vakfımızın ve diğer 
davalıların, asıl davacı Vatan Hastaneleri Sağlık 
Yatırım A.Ş.'ye 9.026.380,95-TL, asli müdahil İstan-
bul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye de 50.000.000-
TL ödemesine karar vermişti.

Söz konusu karar icra edildiğinde Vakfımıza yönele-
cek alacak miktarının yaklaşık  70.000.000-TL 
olacağı hesaplanmaktadır. Hukukçulardan alınan 
mütalaalar sonucunda yapılacak icra takibinin 
durdurulması için bu miktarda nakit bir bedelin ya da 
banka teminat mektubunun icra merciine sunulması 
gerektiği öğrenilmiş, fakat teminat mektubu alma 
girişimimizin bankalarca olumsuz cevaplandırılması 
sonucu, muhtemel icra takibinin durdurulamayacağı 
anlaşılmıştır.

Yapılacak icra takibi neticesinde Vakfın kıymetli 
taşınmazları ve %100 iştiraki olan İELEV Eğitim 
Kurumları A.Ş.'nin hisselerinin icraen satılabileceği 
anlaşıldığı ve yukarıda anılan alacaklı davacı ile asli 
müdahilin tamamen borca batık şirketler olduğu göz 
önüne alındığında, bu değerlerin satışlarından gelen 
paranın direkt üçüncü kişilerin hesaplarına gideceği 
ve Vakfımızın bunların istirdatını batık durumdaki 
alacaklılardan sağlayamayacağı hususu değerlen-
dirilmiştir. Söz konusu hususlar, Vakfımızca müta-
laası istenen Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'in paylaş-
tığı 18.02.2019 tarihli bilgi notu ile de teyid edilmiştir.

Vakfın istikbaline yönelen ve varlığını tehlikeye 
düşüren bu tehdidi bertaraf etmek amacıyla ve Vakıf 
senedimizin 5/B-5 maddesi gereğince 29 Eylül 2018 
tarihinde yapılan mütevelli heyeti olağanüstü 
toplantısında, mütevelli heyetince verilen karar doğ-
rultusunda, alacaklı tarafla sürdürülen sulh görüşme-
lerinde, karşı tarafın Alman Hastanesi olarak kullan-
dığı mülkümüzün üzerinde inşa ettiği yapılara dair 
tapu iptal davasının sonlanması ve karşı tarafın bu 
kazandırmalardaki hakkının ödenmesi hususlarını 
içerecek şekilde bir uzlaşma zemini aranmıştır.

Gelinen son noktada, davacı tarafla yapılan müza-
kereler sonucunda aşağıda özetlenen şartları haiz 
olan protokol uzlaşma sağlanmak üzere yönetim 
kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. 

Buna göre;

Vakıf, İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 
SGK'ya olan ve bir kısmı da Sulh Protokol'ü çer-
çevesinde yukarıda sayılan ödemeler ile tediye 
edilecek olan 8.208.570 TL borcuna karşılık, 
maliki olduğu taşınmazlardan borcu karşılayacak 
kadarını SGK'ya teminat olarak sunacaktır.  
 

19.02.2019 tarihinde yapılan nihai değerlendirme 
sonucunda, yönetim kurulumuz, karşı tarafın 
protokol kapsamındaki edimlerini yerine getirmesi 
halinde geçerli olmak şartıyla, mütevelli heyetimizin 
29.09.2018 tarihli olağanüstü toplantısında verdiği 
karar doğrultusunda, yukarıdaki temel şartları haiz 
protokolün ekleri ile birlikte Vakfımız adına Vatan 
Hastaneleri Sağlık Yatırım A.Ş. ve İstanbul Vatan 
Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile imzalanması yönünde 
karar almıştır.

Vatan Hastaneleri Sağlık Yatırım A.Ş. ve İstanbul 
Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş., İstanbul 9. Asliye 
Ticaret Mahkemesindeki 2016/504 E. sayılı 
davadan feragat edeceklerdir,

İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş., İstanbul 
2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki 2016/480 E. 
sayılı davadan feragat edecektir,

Vakıf, yeddinde bulunan İstanbul Vatan Sağlık 
Hizmetleri A.Ş. hisselerini şirketin göstereceği 
kişiye devredecektir.

Vakıf, Alman Hastanesindeki kazandırmalara kar-
şılık 10.850.422,73-TL'yi;  2.641.841,03-TL'lik 
kısmı, yukarıda sayılan davalardan feragat önce-
sinde (ve bu feragatler her halükarda 28.02.2019 
tarihinden önce usulüne uygun bir şekilde yapılmış 
olmak kaydıyla) İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri 
A.Ş.'nin göstereceği kişi ve hesaba blokeli çek ile, 
bakiye 8.208.581,70-TL'lik kısmını ise İstanbul 
Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin SGK nezdindeki 
borcunu kapatmak amacıyla Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK)'na ödeyecektir. Belirtilen bakiye 
ödeme, 28 Şubat 2019 - 30 Haziran 2021 tarihleri 
arasında her biri 547.238,78 TL tutarlarında 15 
taksit şeklinde gerçekleştirilecektir.

Taraflar aralarındaki tüm uyuşmazlıkları bu şekilde 
sona erdirecektir.
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Davalarla İlgili Gelişmeler

İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“IVSH) 
aleyhine açtığımız kira uyarlama davasında 
davamızın kısmen kabulü ile aylık kira bedelinin 
dava tarihinden itibaren 100.000 Euro olarak 
tespitine karar verilmiştir. Temyiz incelemesi 
neticesinde onama kararı tesis edilmiş olup, 
davalının karar düzeltme müracaatı nedeniyle 
dava dosyası Yargıtay nezdindedir. Karar 
düzeltme incelemesi henüz sonuçlanmamıştır.

Alman Hastanesinin tahliye işlemlerinin yürütül-
mekte olduğu dönemde İstanbul 6.İcra Müdürlü-
ğü'nün 2014/30292 esas sayılı takip dosyasında, 
üçüncü kişi konumdaki Denizbank A.Ş.'ye tıbbi 
cihazların sökümü ve tahliyesi için 90 günlük 
süre verilmesine ilişkin İcra Müdürlüğü kararının 
kaldırılması talepli şikayetimize ilişkin açtığımız 
dava konusuz kaldığından 02 Kasım 2017 tarihli 
duruşmada karar verilmesine yer olmadığına dair 
karar tesis edilmiştir.

İstanbul 6.İcra Müdürlüğü'nün 2014/30292 sayılı 
dosyasında tahliye edilen menkullerin teslim 
alınması ve masrafların ödenmesi, aksi halde 
İİK.m.26 uyarınca satılacağına dair muhtıranın 
iptali ve yedieminlik ücretinin yeniden tespiti talepli 
dava IVSH tarafından aleyhimize açılmış olup, 
10 Ekim 2017 tarihli duruşmada şikayetin reddine 
karar verilmiştir. Davacı istinaf yoluna müracat 
etmiş ise de gerekli harç ve giderleri yatırmadı-
ğından Mahkemenin 11 Aralık 2017 tarihli ek 
kararı ile davacının istinaf müracaatından vaz-
geçmiş sayılmasına karar verilmiştir.

IVSH tarafından tapu iptali ve tescil talebiyle, 
mümkün olmadığı takdirde tazminat talepli olarak 
açılmış olan dava devam etmektedir.

Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamında 
kalan ve davalı sigorta şirketi olan AIG tarafından 
ödenmesi gereken makul giderlerin, masrafların 
tazminine ilişkin olarak tarafımızca açılan dava 
devam etmektedir.

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görül-
mekte olan 2016/504 E. Sayılı dosya üzerinden, 
mahkeme hakimlerinin oybirliği ile vermiş oldukları 
başta ihtiyati haciz zımnında ihtiyati tedbir kararları 
olmak üzere hak ve hukuka aykırı tüm kararların-
dan dolayı; Vakıf ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
uğramış olduğu zararların tazmini talepli olarak 
dava açılmıştır. Davanın reddine karar verilmiştir. 
Ancak gerekçeli karar henüz tarafımıza tebliğ 
edilmeden istinaf kanun yoluna başvurulmamıştır.
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