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Değerli Mütevellilerimiz,

Yönetim Kurulu Başkanımızdan

Geçen sene mart ayı itibariyle sizlerin oyları ile seçilen Yönetim Kurulumuz, ilk toplantısında beni İstanbul Erkek Liseliler 

Eğitim Vakfının Başkanı görevine layık görmüştü. Sizler gibi, ben de yaşamımda en yüksek aidiyeti Sarı Siyah renklere 

duymaktayım. Dolayısı ile, bu şerefli görevi benden önceki değerli Başkanlar gibi başarıyla yapabilmenin gayret ve azmi 

içerisinde çalıştım, çalışmaktayım. 

Gerek yönetim kurulu üyelerimiz, gerek siz değerli mütevellilerimiz, başta İELDER olmak üzere, camiamızın diğer sivil toplu 

kuruluşları ve yediden yetmişe tüm mezun, mensup ve idarecilerimiz bu görevde bana her zaman destek, her zaman rehber 

oldular.

Şunu gönül rahatlığı ile ifade etmek isterim ki, ilk görev yılımız Vakfımızın övünç yıllarından biri olmuştur.

Vakfımız, İstanbul Erkek Lisemize yaptığı ayni ve nakdi destekleri artırarak sürdürmektedir. Tüm destek kadronun istihdamı, 

öğretmen ve idarecilerin yemek giderlerinin karşılanması, eğitim, kültür, sanat ve bilim faaliyetlerinin desteklenmesi, okulu-

muzun MEB bütçesinden sağlanamayan tamir, tadil ve geliştirme işlerinin yapılması, Konsoloslukta düzenlenen mezuniyet 

töreni, yeni öğrencilere yönelik düzenlenen camia ile tanışma gibi faaliyetlerin finanse edilmesi çalışmalarını sürdürmekteyiz. 

Bunun dışında, bu sene Derneğimiz ve OAB ile ortak ek hizmet binalarının pansiyona dönüştürülmesi konusunda topladı-

ğımız bağışlarla ve kaynaklarımızdan sağladığımız nakdi destek ile katkıda bulunduk. Okul yönetimiz, okul aile birliğimiz, 

camiamız ve velilerimizle ortak, okulumuzun başarı ve imkanlarını artırmak adına daha fazlasını yapmayı arzu etmekteyiz..

Vakfımızın tüm taşınmazlarının imar mevzuatına uyumu ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesine dayanıla-

rak çıkarılan Tebliğ çerçevesinde gerekli başvuru ve ödemeler Vakfımız kaynaklarından yapılmıştır.

Uzun süredir kullanılmayan ve metruk haldeki Hemşire Binası, aslına uygun olarak tadil ettirilmiş olup, uzun süreli bir kira 

sözleşmesi çerçevesinde milyon doları bulan yenileme maliyeti kiracı tarafından karşılanmış ve taşınmazımız artan değeri ile 

Vakfımıza yeniden kazandırılmıştır. Merkez ofisimizin bulunduğu binanın ilk katının da Goethe Institute e kiralanma çalışması 

sürecinin tamamlanması ile birlikte, değerlendirmediğimiz taşınmazımız kalmamış olacaktır.

Yıllara sari devam eden davamız İstinaf Mahkemesinin esastan lehimize verdiği kararla, Yargıtay sürecine taşınmıştır. Hukuk 

komitemiz davanın tüm boyutları ve detayları ile yoğun olarak ilgilenmektedir.

Özel okulculuk ülkemizin bir gerçeğidir, eğitim vakfımızın seçtiği bu yolda, bunca sene verilen emeklerin artık meyvesini ver-

mekte olduğunu müjdelemek isterim. İELEV Özel Lisemiz ilk mezunlarını vermiştir. Mezunlarımızın üniversite kabul başarıları 

tüm camiamızı gururlandırmıştır. Alman Dışişleri Bakanlığı ile yapılan anlaşma ile, İELEV Özel Lisemiz Yurt Dışı Alman Okulu 

(DAS) statüsünü kalıcı olarak kazanarak, ülkemizin 3., dünyanın 140. DAS okulu olmuştur. Vakfımızın iştiraki olan özel okul-

larımız, eğitim ve öğretim kalitesi, tecrübeli kadrosu ve güçlü mali yapısı ile camiamızın övüneceği bir eğitim kurumu haline 

gelmiştir. Bin beşyüzü aşkın öğrencimizin yaklaşık iki yüzünün velisinin İstanbul Erkek Liseli oluşu camiamızın teveccühünün 

en önemli göstergesi olmuştur. 

Yönetim kurulumuzun bu teveccühe layık olmak için ihtiyatlı ve sürdürülebilir bir mali yapı ve en tepeyi hedefleyen vizyonuyla 

çalışmalarını var gücüyle sürdürdüğünü ifade etmekten mutluluk duymaktayım.

Saygılarımla,

Ahmet Argun

İELEV Yönetim Kurulu Başkanı



Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Denetim Kurulu Üyelerimiz
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AHMET BERKER ARGUN (85) 
Yönetim Kurulu Başkanı 

ŞAKİR İŞÇİ (75)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ATİLLA MUZAFFER EGELİ (85)
Genel Sekreter 

H. ALİ KORAMAZ (83)
Muhasip Üye

REFİK NECDET TÜRKOĞLU (72) 
Yönetim Kurulu Üyesi

RECEP ERHAN ERKUT (75) 
Yönetim Kurulu Üyesi  

AHMET MURAT YALNIZOĞLU (75) 
Yönetim Kurulu Üyesi

KAZIM SELÇUK TUZCUOĞLU (84)
Yönetim Kurulu Üyesi  

BURAK KILANÇ (88) 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi 

BÜLENT ALKANLI (88)
Yönetim Kurulu Üyesi

SELİM SERDAR SUMAY (93) 
Yönetim Kurulu Üyesi

SEDAT ERATALAR (70)
Denetim Kurulu Başkanı 

ÖMER SÜHA PAŞALIOĞLU (82)
Denetim Kurulu Üyesi 

TAN EGELİ (88)
Denetim Kurulu Üyesi 

Divan Kurulu Üyelerimiz

MEHMET ŞUHUBİ (42)
Divan Kurulu Başkanı

ATALAY ŞAHİNOĞLU (57) 
Divan Kurulu Üyesi (Merhum)

MEHMET ALİ BERKMAN (62)
Divan Kurulu Üyesi

EROL EVGİN (65)
Divan Kurulu Üyesi

ALİ ÇETİN SARIOĞLU (65)
Divan Kurulu Üyesi

MAHİR VARDAR (66)
Divan Kurulu Üyesi
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Başarılı Bir Yıl Daha Geride Kaldı...

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 döneminde faaliyetlerini amaçlarına yönelik olarak 

sürdürmüş ve dönemi başarıyla tamamlamıştır.  

Önceki dönemde seçilmiş yönetim kurulumuzun görev yaptığı 24 Mart 2019 tarihine kadar Av. Refik Türkoğlu başkanlığında  

8 kez toplanan yönetim kurulumuz, seçim sonrası göreve gelen Ahmet Argun'un başkanlığındaki 9 aylık çalışma döneminde 

19 kez toplanmış ve bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Vakfımızı hedeflerine ulaştıracak çalışmalar gerçekleştir-

miştir. Bu çalışmalarımızda bizi destekleyen camiamıza, mütevellilerimize, profesyonel yönetici ve çalışan kadrolarımıza ve 

iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. 

İstanbul Erkek Lisemizin varlığını ve başarılarını sürdürmesi, Vakfımızın amaçlarının başında gelmektedir. Bu sorumluluğun 

bilincinde olarak, 01.01.2019 – 31.12.2019 arasındaki 12 aylık dönemde, İstanbul Erkek Lisemize yaklaşık 3 milyon TL kat-

kıda bulunduk. Bu katkının 1.491 milyon TL'lik bölümünü personel ödemeleri oluşturmuştur. Lisemizin eğitim dışı hizmetlerini 

sağlayan 28 kişilik İEL personelinin yanı sıra Lise yönetimi tarafından talep edilen 1 bilgisayar, 10 kulüp ve olimpiyat öğret-

meni Vakfımız tarafından istihdam edilmekte ve ücretleri tümüyle Vakfımızca karşılanmaktadır. Ayrıca, bedelleri İEL Okul Aile 

Birliğimiz aracılığı ile sağlanan ve kardeşlerimizin üniversite sınavlarına hazırlanmasına destek veren 3 öğretmenimiz de 

Vakıf çalışanı kadrosundadır.

Ünlü Mimar Aléxandre Vallaury tarafından 1897 yılında Düyun-ı Umumiye Binası olarak İstanbul'a kazandırılan ve 1933       

yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle İstanbul Erkek Lisesi'nin hizmetine verilen okul binamızın sürekli bakıma ihtiyacı 

olmaktadır. Bu kapsamda, okulumuzun kulelerinin yalıtım malzemeleri tamamen değişmiş, yıpranmış kiremitler de yenilen-

miştir. Gelecek dönemlerde bu bakım çalışmasının artarak sürdürülmesini planlamaktayız. Ayrıca, bu dönem boyunca yine 

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

men adaylarına ulaşması amacıyla Almanya'daki DIDACTA Eğitim Fuarı ve Lisemizin çeşitli ihtiyaçları Vakfımızca finanse 

edildi. Almanca Bölüm Başkanlığı aracılığı ile katıldığımız bazı yurt dışı bilimsel yarışma organizasyonlarına Lisemizi temsi-

len katılan öğretmen ve öğrencilerin seyahat masraflarını bu yıl da üstlendik. Ayrıca, Abitur töreni yeme içme giderleri de 

Vakfımız tarafından üstlenildi.

Bu yılın kuşkusuz en sevindirici gelişmelerinden biri de okul bahçesinde açılan erkek yatakhanesiydi. Yıllarca İELEV, 

İELDER ve İstanbulspor'a hizmet eden Lisemizin ek binası, 3 yıl yemekhane olarak kullanıldıktan sonra, Camiamızdan 

elde edilen maddi kaynak ile 2 aydan kısa bir sürede “Erkek Yatakhanesi”ne dönüştürüldü. Toplamda yaklaşık 1.150.000 

TL'yi bulan inşaat maliyetinin 286.147 TL'si Vakfımızın kaynaklarından, 327.650 TL'si ise Sarı Siyah Destek aracılığı ile 

topladığımız bağışlardan olmak üzere, toplamda 613.797 TL'si İELEV tarafından karşılandı. İşin sevindiren tarafı ise, inşaatı 

hızla devam eden yeni pansiyon binamız hizmete girdikten sonra da bu binanın ilave yatakhane olarak hizmet vermeye 

devam edecek olmasıdır… 

 

Vakfımız için büyük önem taşıyan hususlardan biri de Camiamızın birlik ve beraberliğidir. Yıllardır süregelen bu beraberliği 

pekiştirmek ve yeni gelen kardeşlerimize aktarmak üzere Vakfımız tarafından sürdürülen çalışmalara örnek olarak; vakıfla-

rımız, derneklerimiz, Sakarya İzci Grubu, Sarı Siyah Motosiklet gibi İstanbul içinde ve dışında, hatta yurt dışında yer alan 

camia kurumlarımızın okulumuza yeni kayıt olan kardeşlerimize kendilerini anlattıkları “En Genç Sarı Siyahlılar Camia İle 

Tanışıyor” kahvaltı ve sohbet toplantısı ya da tüm camiamızın destek taleplerini duyuran ve fon toplanmasına aracı olan 

“www.sarisiyahdestek.com: Sarı Siyah Gücün Birleşme Noktası” adlı online bağış platformu gösterilebilir. 

Lisemizin başarılarında camiamızın birlikteliğinin rolü büyüktür. Okul İdaremizin koordinasyonunda  İELEV, İELDER ve İEL 

Okul Aile Birliğinin bir arada olması öğrenci kardeşlerimizin başarılarını da hiç kuşkusuz olumlu etkilemektedir. Bu birlikteliğin 

sağlanmasında önemli rol oynayan okul müdürümüz, değerli eğitimci Fatih Güldal'a bu vesile ile teşekkür etmek isteriz. Ayrı-

ca, bu yıl yapılan seçimler sonucu göreve başlayan ve olumlu iletişimi sürdürdüğümüz İELDER'in yeni yönetim kuruluna ve 

Lisemiz Okul Aile Birliğine de görevlerinde başarılar dileriz.  
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Uzun Bir Dönemi Geride Bıraktık...

Ülkemizde çağdaş eğitimin gelişimine katkıda bulunma amacı ile kurulmuş olan Vakfımız, İstanbul Erkek Lisemize verilen 

desteğin yanı sıra, kurmuş olduğu İELEV Eğitim Kurumlarının başarı seviyesinin her yıl artış göstermesinin mutluluğunu 

yaşamaktadır. 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 yönelt-

mektedir. Okullarımıza olan ilginin her geçen gün artması ve oluşan memnuniyet yıllardan beri süregelen bu çalışmanın açık 

bir sonucudur.  

İELEV okullarımızın faaliyetlerini ve başarılarını faaliyet raporumuzun ilerleyen sayfalarında okuyabilirsiniz. Ancak İELEV 

Özel Lisemiz ile ilgili bazı gelişmeleri burada sizlerle paylaşmak isteriz;

2014-15 eğitim ve öğretim döneminde ilk öğrencilerini kucaklayan İELEV Özel Lisemiz'de bu yıl ilk mezunlarını vermenin 

heyecanını ve mutluluğunu yaşadık. İstanbul Almanya Başkonsolosluğunda gerçekleşen mezuniyet töreninde İELEV'li ilk 

mezunlar, emeklerinin karşılığı olan IB/GIB diplomalarını aldılar. Mezun olan öğrencilerimizden öğrenimlerini yurt dışında 

sürdürmeyi hedefleyen 18'i, başvurduğu yabancı üniversitelerden 60 kabul aldılar. Diğer öğrencilerimiz ise eğitimlerini ülke-

mizdeki üniversitelerde tercih ettikleri bölümlerde sürdürecek. Tüm mezunlarımıza başarılar diliyor, Ulu Önderimiz Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, birer kıvılcım olarak yurt dışına gönderdiğimiz çocuklarımızın yurdumuza alevler 

olarak dönmelerini arzu ediyoruz. 

İELEV Özel Lisemizin bu yıl yaşadığı bir başka mutluluk da kayıt tercihlerde yaşadığımız büyük ilgiydi. Bir Yurt Dışı Alman 

Okulu olan ve dünya üniversitelerinin tercih ettiği Türkçe, Almanca ve İngilizce karma dilli GIB eğitim sisteminin verildiği 

İELEV Özel Lisesi'ne gösterilen ilgi sonucunda bir önceki yıl 284 olan Lise öğrenci sayımız 367'ye ulaştı. Bu ilginin artma-

sında hiç kuşku yok ki, okul yöneticilerimizin ve yerli, yabancı tüm öğretmenlerimizin büyük payı vardır. Okullarımızda 

görevli toplam 29 yabancı statüsündeki öğretmenimizden 18'i Özel Lisemizde görev yapıyor.  

Vakfımızda 2019 yılı boyunca eğitim konusu dışında yaşanan güzel gelişmeler de değerli mütevellilerimiz ile paylaşılmak-

tadır. İmar barışı kapsamında Vakfımıza ait yapı kullanım belgesi bulunmayan tüm gayrimenkuller için yapı kayıt belgesi 

alınması, hemşire binası olarak bilinen ve ciddi bakım onarım gerektiren Cihangir Mahallesindeki mülkümüzün apart otel 

olarak kullanılmak üzere 8 yıl süreli bir kontrat ile kiraya verilmesi ve binada kiracımız tarafından orijinale sadık kalınarak 

yapılan onarım, mülklerimizle ilgili olumlu gelişmelerdir.  

Yıllardır devam eden Alman Hastanesi davası olarak bilinen ve davada birinci derece mahkemenin aleyhimizdeki kararı so-

nucunda yaşanan haciz süreci ve olumsuz gelişmeler sonrası, istinaf mahkemesi tarafından karar esastan bozuldu. Şu an 

Yargıtay aşamasında süren davanın lehimize sonuçlanması ile birlikte, Vakfımız atılımlarını huzurla sürdürecektir.

Bugüne kadar çeşitli zorluklarla mücadele eden gönüllü mütevellilerimizin oluşturduğu divan, yönetim ve denetim kurullarımı-

zın 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



İstanbul Erkek Lisesi 2019

İstanbul Erkek Lisesi - Başarılar / Gelişmeler 

Vakfımız Tarafından Yapılan Çalışmalar ve 
Desteklerimiz
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İstanbul Erkek Lisemiz 135 Yaşında 

1884 yılında 'Numûne-i Terakki' ismiyle Mehmet Nadir Bey 

tarafından kurularak günümüze kadar 'ilerlemenin örneği' 

olma özelliğini sürdürmüş İstanbul Erkek Lisemizin 135. 

yaşını gururla kutladık. 

Lisemizde gerçekleşen törende Okul müdürümüz Fatih 

Güldal, Almanca Bölüm Başkanı Rolf Bennung ile Vakfımız, 

Derneğimiz ve Okul Aile Birliği'nin temsilcilerinin konuşma-

larının ardından öğrenci kardeşlerimizle birlikte Lisemizin 

kurucusu Mehmet Nadir Bey'in büstüne hep birlikte çelenk 

koyduk. 

Pansiyon Binamızın İnşaatı Sürüyor 

Depreme dayanıklı olmaması nedeniyle 2016 yılında yıkı-

lan pansiyon binamızın yerine 1977 mezunumuz Murat 

Ülker'in desteğiyle yapılacak pansiyon binamızın inşaatı  

19 Temmuz 2019'da başladı. Bugünlerde kabasının yapımı 

hızla süren ve 2020-21 eğitim-öğretim dönemine yetişti-

rilmesi hedeflenen yeni pansiyon binamızın her geçen gün 

yükselmesini büyük bir heyecanla izliyoruz.   

Mustafa Kemal Atatürk'ün Binamızın

Lisemize Tahsisi Kararı

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, daha önce 

Fransızlar tarafından vergi toplama amacıyla yaptırılmış 

Düyun-u Umumiye binasını 1933 yılında İstanbul Erkek 

Lisesine tahsis ettirdiğini tüm Sarı Siyahlılar bilir. Tarihçi 

Okul Müdürümüz Fatih Güldal, arşivde yaptığı çalışma 

sırasında bulduğu bir belge ile binanın okulumuza tahsis 

edilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararını da sosyal 

medyadan paylaşarak tahsisatın belgesinin gün yüzüne 

çıkmasını sağladı. Belgenin orijinali Devlet Arşivinde 

saklanıyor. 

İstanbul Erkek Lisesi 2019 Mezunlarının 

Üniversite Giriş Başarısı 

İstanbul Erkek Lisemizden 2019 yılında 

mezun olan kardeşlerimiz, üniversiteye 

girişte her yıl olduğu gibi bu yıl da 

başarılı bir sonuç elde ettiler. 

Uluslararası olimpiyatlarda 

birçok madalya alan mezunumuz 

İlker Can Çiçek, Oxford Üniver-

sitesi'nde Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri lisans ve yüksek lisans 

programına kabul edildi. En yeni 

mezunlarımızın 81'i Almanya, 

4'ü İsviçre, 1'i Avusturya, 1'i Amerika 

ve 1'i İngiltere'de olmak üzere 88'i 

yurt dışında eğitimlerine devam edecekler. Yurt içinde ise, 

her yıl olduğu gibi, Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl da en çok 

tercih edilen yüksek öğrenim kurumu oldu. 10 mezunumuz, 

tercihini Boğaziçi Üniversitesi, 4'ü İstanbul Üniversitesi, 

3'ü İTÜ, 2'si ODTÜ, 3'ü tıp fakülteleri, 36'sı ise diğer üniver-

sitelerden yana kullandı.  

 Lisemiz En Çok Tercih Edilen Okullar Arasında 

MEB'in Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre, 

İstanbul Erkek Lisemiz bu yıl da en yüksek puan alan, ilk 

%0,06'lık dilimde yer alan öğrenciler tarafından tercih 

edildi. Sarı Siyahlı Camiamızın en genç üyeleri olan yeni 

öğrenci kardeşlerimiz, Lisemizden 2024 yılında mezun 

olacaklar. 



İstanbul Erkek Lisesi - Başarılar / Gelişmeler 

Abitur Diploma sıralamasına göre dereceye giren ilk üç 

mezunumuza Vakfımızın yayınlarından Billur Bir Avizedir 

İstanbul Lisesinde Zaman… Belgeleriyle 125 Yıl (1884-

2009) isimli kitabımızı armağan ettik. İstanbul Erkek Lise-

mizi derece ile bitiren ilk üç mezunumuza ise birer adet 

tablet hediye ettik. Ayrıca, her yıl Selahattin Beliren adına 

vermekte olduğumuz ödüller için Lisemizden derece ile 

mezun olan ilk üç kardeşimiz ile başarılı bir kız ve bir erkek 

sporcu kardeşimize hediye çeklerini takdim ettik. 

İstanbul Erkek Lisemizin Olimpiyat Takımları 

2019 yılında da katıldıkları ulusal ve uluslararası 

yarışmalarda önemli başarılar kazandılar.

17 - 20 Temmuz 2019 tarihleri arasında, İtalya'nın Napoli 

şehrinde gerçekleşen Akdeniz Matematik Olimpiyatla-

rı'nda İEL öğrencimiz Mustafa Emir Çelebi'nin de yer 

aldığı milli takımımız 17 ülke arasında üçüncü oldu.  

25 ülkeden olimpiyatçıların katıldığı Rusya'daki 4. Kafkas 

Matematik Olimpiyatına katılan İstanbul Şehir Olimpiyat 

Takımındaki öğrencilerimiz Emir Çelebi altın, İlker Can 

Çiçek gümüş, Mustafa Koyuncu bronz madalya, Ayşe 

Zehra Şen ise mansiyon ödülü kazanarak ülkemizi ve 

okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

İEL Satranç Takımının Başarısı

İEL Satranç Kulübü tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 

19. Uluslararası Satranç Festivalinde 2.lik ve 3.lük derece-

lerini İstanbul Erkek Lisesi A ve B takımlarımız aldı. Turnu-

vanın birinciliğini ise Rusya'nın Kazan şehrinden gelen 

Necmeddinov Satranç Okulu kazandı. 

Münazara Turnuvasında İEL'li Kardeşimiz 

Şampiyon Oldu

Bursa Emine Örnek Lisesi tarafından 16-17 Mart 2019 

tarihlerinde gerçekleştirilen, 12 farklı okul ve 72 takımın 

katıldığı Münazara Turnuvasında yarışan İstanbul Erkek 

Liseli öğrenci kardeşimiz Arda Enfiyeci, gösterdiği büyük 

başarıyla turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Münazara takı-

mımız Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi tarafından orga-

nize edilen turnuvada ise 2. oldu ve ödüllerini Milli Eğitim 

Eski Bakanlarından Nabi Avcı’nın elinden aldı.

Sarı Siyahlıların 
Olimpiyat Başarıları

Abitur Diploması ve Mezuniyet Törenleri

İstanbul Erkek Lisemizden bu yıl mezun olan öğrenci kar-

deşlerimiz için 28 Mayıs 2019 Salı günü Gümüşsuyu'ndaki 

Almanya Başkonsolosluğu'nda Abitur Diploma Töreni,         

1 Haziran 2019 Cumartesi günü ise, Lise bahçemizde İEL 

Mezuniyet Töreni gerçekleşti. 

Vakfımızın sponsorluğunda gerçekleşen Abitur Diploma Tö-

renine Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Argun, Yönetim 

Kurulu Üyemiz Bülent Alkanlı ve Vakıf Genel Müdürümüz 

Atilla Öztuna katılım gösterirken, Lisemizdeki Mezuniyet 

Törenine, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Burak Kılanç, Bülent 

Alkanlı ve Serdar Sumay katıldılar. 

9

Satranç takımımız, Cağaloğlu Anadolu Lisesi tarafından 

düzenlenen satranç turnuvasında ise 23 takım arasında 

birinci oldu.
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Medipol Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 1. Mate-

matik Olimpiyatında Lisemiz öğrencilerinden İlker Can 

Çiçek gümüş, Mustafa Emir Çelebi bronz madalya 

kazandı.

Antalya'da düzenlenen ve 134 okuldan 800'e yakın 

öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 24. Ulusal Matematik 

Olimpiyatlarında İEL'li öğrenci kardeşlerimizden Fikret 

Ardal ve Mustafa Koyuncu gümüş, Hasan Mert Gökalp 

ve Betül Akdaş bronz madalya kazandılar. 

İzmir'de düzenlenen Türkiye Beyin Olimpiyatı Finalle-

ri'nde İEL'li öğrenci kardeşlerimizden Mustafa Koyuncu 

Türkiye 1.'si, Bahar Açılan ise Türkiye 8.'si oldu. 

Çalıştırıcı öğretmen giderleri Vakfımız tarafından karşıla- 

nan Lisemizin olimpiyat takımlarında yer alan kardeşle-

rimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İEL'li Öğrenci Kardeşimiz ABD'de 

Uzay Kampına Katıldı

Honeywell Liderlik Akademisi (HLCA) tarafından gerçek-

leşen, 41 ülkeden 292 öğrencinin yer aldığı bilim, teknoloji, 

mühendislik ve matematik (STEM) proje araştırmalarına 

ülkemizden katılım hakkı kazanan iki öğrenciden biri olan 

İEL 10. sınıf öğrencisi Işık Baran Şandan'dı.  ABD'nin 

Alabama eyaletinde bulunan Uzay ve Roket Merkezi'nde 

bir hafta süresince araştırma projelerine katılan kardeşimiz, 

okulumuzu ve ülkemizi başarıyla temsil etti.  

Vakfımız Tarafından Yapılan Çalışmalar ve Desteklerimiz

İEL'de Öğrenci Kulüp Etkinlikleri

Lisemizde 2018-19 eğitim öğretim yılı öğrenci kulüplerimi-

zin birbirinden renkli etkinlikleriyle tamamlandı. Geçtiğimiz 

yıllarda olduğu gibi bu yıl da Vakıf olarak ana sponsorluk 

düzeyinde İEL öğrenci kulüplerine destekler verdik.

İEL Girişimcilik Kulübünün düzenlediği 8. Ulusal Girişimcilik 

Festivaline, İEL Satranç Kulübünün düzenlediği 19. Uluslar-

arası Satranç Festivaline, İEL İngilizce Münazara Kulübü-

nün düzenlediği 2. Ulusal İngilizce Münazara Turnuvasına, 

İEL Kültür Etkinlikleri Komitesi tarafından düzenlenen 28. 

İEL Kültür Etkinlikleri Haftasına, İEL Tiyatro Kulübü İLTAT'ın 

'Kuyruklu Yıldız Altında' isimli tiyatro gösterisine, İEL Sine-

ma Kulübünün düzenlediği 16. Uluslararası Altın Boğa Kısa 

Film Yarışmasına, İEL Sportfest Komitesi tarafından düzen-

lenen 19. Uluslararası Spor Şölenine, İEL Model Birleşmiş 

Milletler (İELMUN) Kulübünün düzenlediği 8. Uluslararası 

İELMUN Konferansına ve İEL TEDx Kulübünün düzenlediği 

4. İEL TEDx Konferansına önemli maddi  desteklerimizin 

yanında, Vakıf olarak İEL öğrenci kulüplerine sponsor 

bulma, kaynak geliştirme, etkinlik içeriklerine fikirsel destek 

verme ve genel olarak mentorluk yapma gibi pek çok 

katkılarda bulunduk. 

İELEV Yelken Kulübü'nün İlginç Destek Talebi

Hayalimiz, Lisemizin armasının yelkeninde bulunduğu bir 

tekne ile yarış kazanmaktır, diyordu kulüp üyeleri... Acaba 

bize teknesini açacak bir Sarı Siyahlı büyüğümüz olabilir 

mi? İEL Yelken Takımımız, yarışlarda Lisemizi başarıyla 

temsil ediyor. İstanbul'da antreman yapacakları ve yarışa 

katılabilecekleri bir tekneye ihtiyaçları var... 
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Geçen yıl katıldıkları Bilgi Cup'18'de İstanbul 3.'lüğünü ka-

zanan yelkencilerimiz, 2019 yılında yapılan Bilgi Cup'19'da 

ilk yarışı 2., ikinci yarışı ise 1. sırada tamamladılar. Genel 

Klasman 1.liğine çok yaklaşan yelken takımımız son yarış-

ta siyah bayrak görerek yarışa veda etti. Yelkencilerimiz 

2018 yılında yapılan College Cup'da ise büyük bir başarıya 

imza atarak Türkiye Birincisi olmuş ve bizleri gururlandır-

mışlardı.  

İEL Sinema Kulübünün Sabancı Vakfı Ziyareti

İstanbul Erkek Lisesi Sinema Kulübü ile Sabancı Vakfını 

ziyaret ettik. Üç yıldır Kısa Film Yarışması düzenleyen 

Sabancı Vakfı'nın bu faaliyeti ile ilgili olarak Sabancı Vakfı 

Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ile deneyimlerimizi 

paylaşma fırsatı bulduk. İELEV Genel Müdürü Atilla 

Öztuna'nın da katıldığı toplantıda, film yarışmaları ve 

festivallerimiz konusunda iş birliği imkanlarımız konuşuldu. 

İEL Öğrencilerinden Tıp Bilimine Katkı  

İstanbul Erkek Lisesi 11. sınıf öğrencileri İbrahim Ali Ünal 

ve Aybars Uçar, genç yaşta tıp bilime katkıda bulunmak 

için çalışıyorlar. Biyoloji öğretmenleri Herr Ferdinand Geib 

danışmanlığında sürdürdükleri projelerinde, uzun süre 

hareketsizliğe bağlı kas atrofisini çare bulmayı amaçlıyor-

lar. Hedef, aminoasitler ve mineraller içeren özel bir diyet 

kullanarak hem performans hem de dayanıklılık anlamında 

kas hücrelerinin kalitesini korumak ve artırmak. Öğrencile-

rimizin Sarı Siyah Destek Platformunda fon toplamak 

amacıyla açılan projelerine İELEV Cağaloğlu Okumuz da 

maddi katkıda bulundu. Çalışma için gereksinim duydukları 

fonu sağlayan kardeşlerimiz, bu çalışma ile, bilimsel 

araştırma konusunda büyük bir deneyim elde edecekler. 

Lise Binamızın Çatı Bakım ve 

Onarımlarını Gerçekleştirdik

Zamanla oluşan hasar ve yıpranmaların giderilerek tarihi 

binamızın yağışlardan ve su sızıntılarından zarar görmemesi 

için Lise binamızın çatısındaki kulelerde, giderleri tümüyle 

Vakfımız tarafından karşılanan kapsamlı bir yenileme 

çalışması gerçekleştirdik. İki yıl önce, yine Vakfımızca 

finanse edilen yenileme çalışması kapsamı dışında kalan 

bölümler de böylece elden geçmiş oldu. 



12
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İLÖB ve Komitelerle Toplantı  

2019 - 20 döneminde görev yapacak olan İstanbul Erkek 

Lisesi Öğrenci Birliği ile Bilim, Kültür, Satranç, Sinema, Spor 

Komitelerinin yöneticileri ile Vakfımızda tanıştık. Bu yıl 

yapılması planlanan faaliyetlerin konuşulduğu toplantıda, 

komiteler bütçeleri için gereken maddi destekleri ne şekilde 

karşılamayı planladıklarını da aktardılar.  

Yatılı Kardeşlerimiz Nihayet Yuvaya Döndü  

Pansiyon binasının yenilenmesi amacıyla boşaltılması son-

rasında okul dışındaki yurt ve otellerde konaklamak zorun-

da kardeşlerimizin büyük bölümü nihayet yeniden yuvaya 

döndü. Yaz tatili sırasında şekillenen ve okulların açılma-

sına kısa bir süre kala gerçekleştirilmesine karar verilen 

“Yatakhane Projesi”, camia kurumlarımızın ve mezunları-

mızın desteği ile kısa sürede tamamlanabildi. Toplamda 

1.142.000 TL'ye çıkan projeye Vakfımız 286.000 TL'sı Vakıf 

kaynaklarından, 327.000 TL'si Sarı Siyah Destek aracılığı 

ile gelen bağışlardan olmak üzere, toplamda 613.000 TL 

katkıda bulundu. Projeye, Lisemiz Okul Aile Birliği 429.000 

TL, İELDER ise, mezunlardan daha önce toplanmış olan 

tutarla birlikte toplam 100.000 TL ile katkıda bulunmuştu.

İnşaatı hızla ilerleyen yeni pansiyon binasının hizmete 

girmesinden sonra da kullanım sürecek olan yatakhane 

binasının okulumuza kazandırılmasında büyük emeği 

geçen Okul İdaremize ve tüm camia kurumlarımıza teşek-

kür ederiz. Ayrıca, Sarı Siyah Destek'te yayınlanan çağrı 

sonrası kısa sürede destek veren değerli mezunlarımıza ve 

tüm bağışçılara içten teşekkür ederiz.

İstanbul Erkek Lisemizin 

Abitur Odasının Elektrik Donanımını Yeniledik 

Lise binamızın tüm elektrik ve diğer kablolu altyapılarının 

devlet kaynaklarıyla yenilenme çalışmaları kapsamında 

gerçekleştirilemeyen Abitur Odasının elektrik donanımı 

yenileme çalışmaları, maliyetinin tamamı Vakfımız tarafın-

dan karşılanarak kısa bir süre içerisinde tamamlandı. 

Okul Aile Birliği tarafından istihdam edilmesi imkânsız hale 

gelmesi nedeniyle zorunlu olarak Vakfımız çalışanı haline 

gelen İstanbul Erkek Lisemizin hizmetli personelinin Vakfı-

mız tarafından istihdamı devam ediyor. 2019 Aralık ayı sonu 

itibarıyla 25 emektar çalışan İELEV güvencesi altında Lise-

mize hizmet ediyor. Ayrıca Lise yönetimi tarafından talep 

edilen 1 bilgisayar, 10 kulüp ve olimpiyat öğretmeni de 

Vakfımız tarafından istihdam edilmektedir. Bu personel ve 

eğitimcilerin 2019 yılında Vakfımıza 12 aylık maliyeti 

1.491.000 TL olmuştur. 

İstanbul Erkek Lisesi Hizmetli Personelini 

İstihdam Ediyoruz

Bu çalışanlara ilave olarak 1 temizlik ve 2 güvenlik görevlisi 

de dışarıdan hizmet alımı yoluyla Lisemizde hizmet 

vermektedir.
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Mütevelli Heyeti Toplantımızı Gerçekleştirdik

Vakfımızın 2019 yılı mütevelli heyeti olağan toplantısı 24 

Mart 2019 Pazar günü, 125.Yıl Orhan Öcalgiray Konferans 

Salonunda yapıldı. 

Toplantıya 88 asaleten ve 21 vekaleten olmak üzere toplam 

109 mütevellimiz katıldı. Yönetim Kurulu çalışma raporu ve 

Denetim Kurulu raporunun okunup görüşülmesinden sonra, 

her iki kurul da ibra edildi. 

Mart 2019 - Mart 2021 döneminde, 2 yıl boyunca görev 

yapacak yeni yönetim ve denetim kurulları yapılan oylama 

sonucu Mütevelli Heyetimiz tarafından seçildi.

Yeni yönetim kurulumuz, 1 Nisan 2019 tarihinde gerçek-

leştirdiği ilk toplantısında görev dağılımlarını belirleyerek 

çalışmalarına başladı. Yönetim Kurulumuzun görev 

dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşti. 

Ahmet B. Argun 

Şakir İşçi 

A. Muzaffer Egeli 

H. Ali Koramaz 

Av. Refik N. Türkoğlu 

Prof. Dr. R. Erhan Erkut

A. Murat Yalnızoğlu 

Dr. K. Selçuk Tuzcuoğlu 

Burak Kılanç 

Bülent Alkanlı 

S. Serdar Sumay 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Genel Sekreter 

Muhasip Üye 

Üye 

Üye  

Üye 

Üye 

Üye (Kurucu Temsilcisi) 

Üye 

Üye

İELEV Yönetim Kurulu

Yeni Yönetim Kurulumuz İstanbul Erkek Lisemize 

ve Derneğimize Ziyarette Bulundu

Yeni yönetim kurulumuz, Başkan Ahmet Argun öncülüğünde 

Başkan Yardımcısı Şakir İşçi, Muhasip Üye Ali Koramaz ve 

Yönetim Kurulu Üyemiz Bülent Alkanlı ile Vakıf Yöneticileri 

Atilla Öztuna ve Emre Ersezer'in katılımıyla 4 Nisan 

Perşembe günü İstanbul Erkek Lisemizin Müdürü Fatih 

Güldal'ı makamında ziyaret etti, ardından Dernek 

merkezinde İELDER yönetim kurulu üyelerine ziyaret 

gerçekleştirdi.

Vakfımızın faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi için yeni 

döneme nezaket ziyaretleri ile başlayan yeni Yönetim 

Kurulumuzu misafirperver şekilde karşılayan Lisemizin 

Müdürü Fatih Güldal'a ve Derneğimizin o dönem görev 

yapan Başkanı Prof. Dr. Feyza Erkan ile Yönetim Kuruluna 

teşekkür ederiz. 

En Genç Sarı Siyahlıları Camiamız ile Buluşturduk

Sarı Siyahlı Camia kurumlarımız ile en genç Sarı Siyahlıları 

ve ailelerini bir araya getiren, “En Genç Sarı Siyahlılar Cami-

amız ile Buluşuyor” etkinliğini bu yıl 7. kez gerçekleştirdik. 

Vakfımız tarafından organize edilen etkinlik, 10 Kasım'da 

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni 

sonrasında başladı. Bu yıl okula yeni kayıt yaptıran öğren-

ciler ve velileriyle yapılan kahvaltının ardından, toplantı bölü-

mü için Celal Ferdi Gökçay Konferans Salonuna geçildi. 

Açılış konuşması Okul müdürümüz Fatih Güldal tarafından 

yapıldı. Almanca Bölüm Başkanı Rolf Bennung'un kısa ko-

nuşması sonrası, Vakfımız adına Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Ahmet Argun katılımcıları selamladı ve Vakfımızın faali-

yetlerini anlattı. Camia kurumlarımızdan İELDER, Okul Aile 

Birliği, Almanya Mezunlar Derneği, Sarısiyah '65 Dayanışma 

ve Eğitim Vakfı, Sakarya İzci Grubu ve SarıSiyah Motosiklet 

başkan ve temsilcileri de kendilerini tanıtarak kurumlarının 

faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Ankara Mezunlar Der-

neğinin gönderdiği görsel mesaj izlendi. Çokça anının ve 

Lisemiz geleneğini paylaşıldığı keyifli tanışma sonrasında, 

Prof. Dr. Erhan Erkut'75 kardeşlerimizle kendileri için büyük 

önem taşıyan “21. Yüzyıl Becerileri” hakkında sohbet etti.   

Etkinlik, Sakarya Belgeseli'nin gösterimi ile sona erdi. 
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İEL'de Yeni Okul Aile Birliği Seçildi  

İstanbul Erkek Lisesi'nde 2019 - 20 döneminde görev yapa-

cak yeni Okul Aile Birliği yönetim kurulu, 13 Ekim 2019 

Pazar günü yapılan genel kurul toplantısında seçildi. Okul 

Müdürümüz Fatih Güldal, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ahmet Argun, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Vakıf Genel 

Müdürümüzün de katıldığı toplantıda tek aday liste, bu 

göreve oy birliği ile seçildi. Başkan Seniha Dal, Yardımcısı 

Ayla Uğur, Hüseyin Saydam, Sevgi Eroğlu ve Safire 

Türker'den oluşan asil üyelere bir yıl boyunca kolaylıklar 

dileriz.

İstanbul Erkek Lisesindeki törene okul yöneticilerimiz, 

Almanca Bölüm Başkanlığı, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz 

ve okul aile birliği yönetimi katıldı. Büyük bir coşkunun 

yaşandığı kutlamada her yıl olduğu gibi öğrencilerimiz 

harika bir müzikli gösterisi sundu. 

Mezunlarımız da her yıl olduğu gibi bu yıl da Derneğimizin 

organizasyonu altında Barbaros Bulvarında buluşarak, gece 

düzenlenen coşkulu halk yürüyüşüne katıldılar. Gece 

boyunca söylenen marşlara Sarı Siyahlılar “İstanbul Erkek 

Liseliler Ne Senden, Ne de Eserinden Vazgeçer” pankartı 

etrafında Sakarya Marşımız ile eşlik etti.

İEL Verein Genel Kurulu ve Nürnberg Aşuresi

Almanya'daki mezunlarımızı bir araya getiren en önemli 

etkinlik olan İEL Almanya Derneği'nin geleneksel Aşure 

Günü 25 Mayıs 2019 tarihinde yapıldı. Diğer Camia kurum-

larımız ile birlikte Vakfımızın da temsil edildiği ve faaliyet-

lerinin üyelere aktarıldığı yıllık genel kurul toplantısında 

Dernekte iki yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu 

seçildi. Seçim sonucuna göre, G.Michael Schopp Başkan, 

Berksoy Bilgin Başkan Yardımcısı ve Sayman Bert 

Nentwich Genel Sekreter görevlerini üstlendiler. Toplantının 

ardından her yıl olduğu gibi aşure günü etkinliği başladı. 

Dokur Catering grubunun bahçesinde yapılan ve birbirin-

den lezzetli açık büfe yiyecekler eşliğinde yeni dostlukların 

kurulduğu, hasretlerin giderildiği aşure günümüze bu yıl 

yine 100'e yakın mezunumuz, öğretmenimiz ve Sarı Siyahlı 

dostlarımız 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.

İEL Okul Aile Birliği Vakfımızı Ziyaret Etti 

İstanbul Erkek Lisesi'nde 2019 - 20 döneminde görev 

yapacak yeni Okul Aile Birliği yönetim kurulu, Vakfımızı 

ziyaret ederek Yönetim Kurulumuz ile tanıştı. 2 saati aşan 

toplantı boyunca İstanbul Erkek Lisesi'ne sağlanacak 

faydanın maksimize edilmesi için kurumlar arası iletişimin 

ve iş birliğinin yoğun biçimde sürdürülmesi konusunda 

görüş birliği oluştu. 

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu  

Ulu Önderimiz Gazi 

Mustafa Kemal 

Atatürk'ün armağanı 

Cumhuriyetimizin 96. 

Kuruluş Yıldönümü 

büyük bir coşku ile 

kutlandı. 

İstanbulsporumuz 93 Yaşında

4 Ocak 1926 tarihinde kurularak, 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir 

eğitim kurumundan doğan ilk spor

kulübü olma özelliğine sahip 

İstanbulsporumuzun 93. yaşını 

kutladık. Göğsünde Lisemizin 

amblemini gururla taşıyan, Sarı 

Siyahlılar için tarihi ve efsanesiyle bir 

spor kulübünden çok daha fazla anlamlar ifade eden 

İstanbulsporumuza istikrarlı bir yönetim ve başarılar dileriz.   



Vakıf - Camia İlişkileri
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Almanya'nın İstanbul Başkonsolosundan 

Vakfımıza Özel Davet  

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Herr Reiffenstuel, Vakıf 

yönetim kurulu temsilcilerimizi konsolosluk binasında akşam 

yemeğinde ağırladı. Yurt Dışı Alman Okulu statüsündeki 

İstanbul Erkek Lisemizin ve İELEV Özel Lisemizin şartlarının 

gelişimine yönelik konuların görüşüldüğü toplantı sonrasında 

İstanbul Erkek Lisesi, İELEV Özel Lisesi ve Alman Lisesi 

öğrencilerinin verdiği yeni yıl konseri hep beraber izlendi. 

Vakıf Yönetimimiz Almanya'da Seminere Katıldı 

Almanya Dışişleri Bakanlığına bağlı Yurt Dışı Alman Okul-

ları Merkezinin (ZfA) dünya genelindeki 140 okulunun yöne-

tim kurulu üyelerine yönelik yaptığı toplantıya Vakfımızın 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Argun ve Yönetim Kurulu 

üyesi Dr. Selçuk Tuzcuoğlu katıldılar. Aralık ayı başında 

yapılan 3 günlük seminer, sağladığı bilgi kazanımlarının 

yanı sıra Alman yurt dışı okullarının yönetim kurulu üyesi 

temsilcileri arasında iletişim ağı sağlaması yönüyle de çok 

yararlı oldu.

Alman Hastanesi tarafından hemşire lojmanı olarak kullanıl-

mış olan, ancak boşaltıldıktan sonra uzun yıllar boş kalması 

sonucu metruk bir hal alan bina, Haziran ayı içinde Element 

Garden Apart Otel ismiyle, işletmecisi tarafından hizmete 

sokuldu. Vakıf yönetimini davet ederek, binanın kurtarılması 

ve renovasyonu için verdikleri emekleri ve harcamalarını 

anlatan işletmeciler, yönetim kurulu üyelerimizin ve yöneti-

cilerimizin takdirini kazandı. Özellikle binanın en önemli 

unsurlarından olan orijinal ahşap çerçevelerini ve tuğla 

duvarlarını bu durumda görmek bizleri mutlu etti. 

Çeşitli nedenlerden dolayı imar barışından yararlanmayı 

gerektiren mülklerimizi,  bu imkanı kullanarak imar açısın-

dan pürüzsüz hale getirdik. Bu kapsamda, İELEV 125 Yıl 

yerleşkemizdeki tüm binaların, Kültürevi binamızın, Alman 

Hastanesi olarak bilinen binaların ve Hemşire binasının imar 

barışı çerçevesinde ödemeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-

na tümüyle yapılarak yapı kayıt belgeleri alındı ve pürüzleri 

giderilmiş oldu. 

Hemşire Binası Yeniden Hayata Döndü

Vakfımızın Mülkleri için Yapı Kayıt Belgelerini Aldık
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“Sakarya'nın Evlatları” 

Belgeselimiz Gösterilmeye Başladı

Türkiye'de izciliğin en köklü 

temsilcilerinden olan Sakarya 

İzci Grubunun geçmişten 

günümüze uzanan gurur 

verici yolculuğunun 

anlatıldığı “Sakarya'nın 

Evlatları” belgeseli 2019 

yılı boyunca dönüşümlü 

olarak İz Tv'de gösterildi. 

Vakfımız tarafından Şarküteri 

Prodüksiyon aracılığıyla yaptırılan 

belgesel, uzun çalışmaların ürünü olarak Türkiye'de izciliğin 

gelişimini anlatması, özellikle de İstanbul Erkek Lisemizin ve 

Camiamızın temel taşlarından biri olan Sakarya İzci Grubu-

nun tarihini ve bugününü ele alması açısından örnek bir 

çalışma olarak öne çıkmaktadır. 

Camiamıza miras kalacak böyle bir belgesel kazandırmış 

olmaktan dolayı gurur duyuyor, belgeselimize katkıları 

bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

İEL Mezunlarına İELEV Okullarında İndirim

Eğitim zincirinin tamamlanması sayesinde öğrencilerimize 

anaokulundan liseye kadar İELEV Okulları vizyonuyla 

eğitim alma imkânı sağlanmaktadır. Bu imkândan faydalan-

mak isteyen İstanbul Erkek Lisesi mezunlarının çocuklarına 

eğitim ücretinde hak ettikleri diğer indirimlere ek olarak % 

15 indirim verilmektedir.

İEL mezun indirimi sadece mezunlarımızın çocukları ile 

sınırlı kalmayıp, torun ve kardeş çocukları için de indirim 

alınması mümkün hâle getirilmiştir. 

2018-2019 döneminde 184 İEL'li veli için yapılan mezun 

indirimi toplamı 1.242.614 TL olarak gerçekleşmiştir.

TEVDAK 'Toplumun Okulları' 

AB Proje Toplantısına Katıldık

Üyeleri arasında yer aldığımız TEVDAK'ın Avrupa Birliği 

tarafından finanse edilen, aynı zamanda Vakfımızın da eş 

katılımcısı olduğu, Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin 

Güçlendirilmesi 'Toplumun Okulları' AB Projesinin 22 Mayıs 

2019 Çarşamba günü gerçekleşen tanıtım törenine katıldık.  

Ayrıca, Haziran ayı sonunda yapılan ve ilk grup çalışma-

sında Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Kılanç'ın oturum baş-

kanlığı yaptığı toplantıda, Vakıf Genel Müdürümüz Atilla 

Öztuna'nın fon kaynaklarının geliştirilmesi konusundaki 

sunumu ilgi ile izlendi. Toplantıda, Yönetim Kurulu üyemiz 

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu ve Akademik Kurul üyemiz Doç. Dr. 

Serhat Koloğlugil de yer aldılar.

Tarihi okullarımızın eğitim hayatımızdaki yerini ve önemini 

ortaya koymak amacıyla hazırlanan bu projeye TEVDAK 

öncülük ediyor.  

İELEV Destek Bursları

Vakfımızın 1988 yılından bu yana vermekte olduğu İELEV 

Öğrenim Destek Bursu, çok sayıda öğrencinin bütçesine 

destek sağlamaya devam ediyor. 2019 yılında 23 orta öğ-

renim, 70 yurt içi yüksek öğrenim ve 16 yurt dışı yüksek 

öğrenim bursu olmak üzere toplam 109 öğrenciye Vakfı-

mızca Ekim-Haziran ayları arası 9 ay boyunca eğitim 

destek bursu sağlanmıştır. Bursiyerlerin tamamına yakını 

İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi ya da mezunlarından 

oluşuyor.

2019 eğitim yılında, aylık burs miktarları bir lise öğrencisi 

için 240 TL, yurt içinde yüksek öğrenim gören bir öğrenci 

için 360 TL ve yurt dışında okuyan bir öğrenci için 520 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 Vakfına ve bireysel destek veren mütevelli, mezun 

ve diğer tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz.
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Bursiyerimiz Aylin Koloğlu'nu Kaybettik

Emre Ersezer Sektör Değiştirdi

2016 yılından bu yana İELEV'de Vakıf Müdürü görevini sür-

düren Emre Ersezer'06, bu görevinden ayrıldı. Profesyonel 

hayatını farklı bir sektörde sürdürecek olan Emre Ersezer'e 

başarılar diler, hizmetleri için İELEV ailesi olarak teşekkür 

ederiz. 

İstanbul Erkek Lisemizin 

2017 yılı mezunlarından, 

Vakfımızın bursiyeri, İstinye 

Üniversitesi Tıp Fakültesi 

öğrencisi kardeşimiz Aylin 

Koloğlu'nu 28 Nisan 2019 

tarihinde ani gerçekleşen 

vefatı ile çok erken yaşta 

kaybettik. 

Bursiyerimiz Aylin Koloğlu, İstinye Üniversitesi Tıp Fakülte-

sine burslu olarak yerleşmeye hak kazanmıştı. İEL'de oldu-

ğu gibi, üniversitede de başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren 

sevgili Aylin, 2017 yılından itibaren İELEV Bursiyeri olarak 

eğitim hayatına devam etmekteydi.  

Merhume Aylin Koloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, Cami-

amıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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 sür-

dürmeye devam ediyor. Bu başarı için Derneğimize, dergiyi 

yayına hazırlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyo-

ruz. Yıllardır Sarı Siyah Derginin en büyük daimi sponsoru 

olan Vakfımız, hepimizin çok sevdiği bu derginin çıkabilmesi 

için sponsor olmaya devam ediyor.

Divan Heyeti Üyemiz 

Atalay Şahinoğlu'nu Kaybettik

İstanbul Ticaret Odası ve birçok 

önemli şirkette üst düzey görevlerde bulunan Şahinoğlu, 

2011 yılı itibariyle İELEV Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçil-

mişti. Vakfımıza ve Sarı Siyahlı Camiamıza uzun yıllar 

önemli destekler veren Şahinoğlu, son olarak da İELEV 

Divan Heyeti’nde görev yapmaktaydı.  

Merhum Atalay Şahinoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, 

Camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 

Vakfımıza ve Camiamıza önemli 

katkılarda bulunmuş, Divan Heyeti 

Üyemiz, İstanbul Ticaret Odası eski 

Başkanlarından, değerli Mütevelli-

miz, 1957 yılı mezunlarımızdan 

Atalay Şahinoğlu'nu 18 Nisan 2019 

tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 

ebediyete uğurladık.



İELEV Okulları 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi

İELEV Anaokulları

İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu�

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu 

Yabancı Diller

Bilgi Teknolojileri

İELEV Özel Lisesi

Eğitim Teknolojileri, Apple Distinguished School 

ve iPad ile Öğretim Süreci

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Lise 

Yerleştirme Sonuçları

Okullarımız

Bilişim Teknolojileri 

Okullarımızda Uygulanan Sınavlar



Eğitim Alanındaki Gelişmeler

İELEV Akademik Kurulu tarafından yürütülen “İELEV Okulları 

Eğitim Master Planı”nın hedefi, akademik açıdan başarılı, 

çok yönlü, sorumluluk sahibi, değerlere saygılı, sorgulayan, 

araştıran, yaşam boyu öğrenmeye meraklı, evrensel değer-

lere 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.

İdari, akademik süreçler ile destek süreçlerinin sürekli iyileş-

tirilmesi ve sıkı takibi, ekip ruhu ile ilerleyen İELEV Ailesinin 

temel yapı taşıdır. Ülkemizde eğitim öğretim sistemimizdeki 

yeni yapılanmalar, değişiklikler, dünyadaki yeni teknoloji ve 

akımların etkisi ile akademik süreçlerimiz düzenli olarak 

gözden geçirilmektedir. Bu gözden geçirme çalışmalarını 

yaparken de Türkiye'nin alanlarında uzman isimlerinden 

profesyonel destek alınmıştır. 
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İELEV Akademi: Hedefimiz nitelikli 

eğitim ve öğretim

2018-2019 Eğitim - Öğretim döneminde hayata geçirdiğimiz 

İELEV Akademi ile amacımız, öğretmenlerimizi ihtiyaçları, 

ilgi alanları ve becerileri ışığında farklı programlara yönlen-

direrek okullarımızda zengin, nitelikli bir eğitim öğretim 

programının geliştirilerek hayata geçirilmesini sağlamak, 

müfredatımızda geliştirmeler ve güncellemeler yapmaktır. 

İELEV Akademi aynı zamanda kurumsal ihtiyaçlara yönelik 

yıl boyu devam eden hizmet içi eğitim programlarıyla siste-

me katkı sağlar. Bu bağlamda alınan eğitimler: Öğrenme - 

öğretme yöntem ve stratejileri, müfredat geliştirme çalışma-

ları, program geliştirme, farklı yaklaşımlar, beceri odaklı 

ölçme değerlendirme araçları ve ders materyalleri üretme, 

ses bilgisel/fonolojik farkındalık oluşturmak, teknoloji 

entegrasyonu sınıf yönetimi, yaş grubu özellikleri, kurum 

değerleri, kurum kültürü, aidiyet, yönergeler.

Prof. Dr. Ali Baykal (Ölçme ve Değerlendirme)

Prof. Dr. Neslihan Zapçı (Öğrencilerin Gelişim 

               Özelliklerinin Tanınması-Öğretmen Süpervizyonu)

Prof. Dr. Ebru Aktan Acar (Fonoljik Duyarlılık Becerisi)

Doç. Dr. Sertel Altun (Öğretim Programları-Yöntem 

               StartejilerMustafa Balkaş (Öğrenme Koçluğu, 

               Okul Misyon ve Vizyonunu Gözden Geçirme Atölye 

               Çalışması, Araştırma Temelli Yaklaşımlar)

Stajyer Öğretmen Yetiştirme

İELEV Okulları öğretmenleri, aldıkları eğitimleri ve oku-

lumuzda “eğitimde iyi örnekler” kapsamında yaptıkları 

çalışmaları, sunum, seminer, konferans ve çalıştaylarda 

paydaşlarına aktarmakta ve “öğrenen-öğreten” okul kimliği 

ile Türk eğitim sistemindeki sorumluluğunu yerine getir-

mektedir. Bu bağlamda üniversitelerden gelen sınıf ve 

branş öğretmen adaylarına staj olanağı sunarak destek 

vermektedir. 

Aday öğretmenlerin, öğretme süreçlerinin tüm ilke ve 

yöntemlerini öğrenmeleri, sınıf yönetimine hâkim olmaları, 

güçlü iletişim kurabilmeleri, doğru iletişim dilini kullanabil-

meleri, yaş grubu özelliklerini tanıyabilmeleri için üniversite-

lerden öğrenci kabul edilmekte ve onlara saha çalışmalarını 

yapabilecekleri alan açılmaktadır.

Anaokulundan İtibaren STEM Eğitimi 

STEM (Türkçede FeTeMM) Science (Fen), Technology 

(Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics 

(Matematik) kelimelerinin baş harflerinden meydana 

gelmektedir. Temelinde teknoloji ve mühendisliğin olduğu 

STEM eğitimi, fen ve matematikte öğrenilen teorik bilginin 

ürüne dönüştürülmesine imkân sağlayan, 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 kazanabilmelerine 

olanak sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra çocuklardaki 

beyin gelişiminin büyük bir yüzdesinin küçük yaşlarda 

tamamlandığı gerçeği, dünyada STEM eğitiminin her geçen 

gün daha da önem kazanmasının nedenini bizlere açıkça 

göstermektedir. İELEV Okullarında, anaokullarından 

başlamak 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 Öğrenci Kulübünde ve derslerimizde 

geliştirilen ürünlerin paylaşıldığı İELEV Maker Faire 

düzenlenmektedir.

Okullarımız 

Birbirinden değerli hocalarla yıl boyu hizmet içi eğitimler 

sürdürülmüştür.



Okullarımız 
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2018-2019 2019-2020 (Tahmin)

Anaokulu 182 182

İlk/Orta 946 975

Lise 284 367

Toplam 1412 1706

2014
2015

4 Yaş 12 18 15 17 36 20

Ana Sınıfı 20 24 31 45 63 79

İlk/Orta

541 528 512 507 488 498

İELEV ÖZEL 125. YIL İLKOKULU/ORTAOKULU - ÇEKMEKÖY

İELEV ÖZEL 125. YIL ANAOKULU 

İELEV Okulları Toplam

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018
2019
2020

2018
2019

35 56 52 69 83 83

421 418 448 446 458

456 474 500 515 541

İELEV ÖZEL ANAOKULU/İLKOKULU/ORTAOKULU-CAĞALOĞLU

İELEV ÖZEL LİSESİ

İELEV Okulları Sınıf Mevcutları Tabloları İELEV Okulları 

“Apple Distinguished School” Oldu

Apple Seçkin Okulları (Apple Distinguished Schools), 

Apple'ın öğretim ortamı vizyonunu gösteren, liderlik ve 

eğitimde mükemmellik merkezleri olarak tanımlanır. Bu 

okullarda, öğrencilerin yaratıcılık, iş birliği, eleştirel düşünme 

gibi 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmek için Apple ürünlerini 

kullanılır. Apple Seçkin Okulları, eğitimde sürekli yeniliğin 

doğru planlama, uygulama ve tekrar gerektiren kesintisiz bir 

süreç olduğunu gösteren örnek okullardır. İELEV Okulları, 

2014-2015 eğitim öğretim yılında birebir iPad programı 

başlatarak dünyanın en yenilikçi okulları arasına girmiştir ve 

2018'de Apple Distinguished School olarak kabul edilmiştir. 

Böylece Apple'ın teknoloji ile öğrenim vizyonunu 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 ortaya koyarlar, 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.

 2019

2020 

  

(Tahmin)
 

30 67 119 214 284 367 431 

2020

2021 
2018

2019 

2017

2018 
2016

2017 

2015

2016 

2014

2015 

2020
2021

525

(Tahmin)

2019
2020

20

80

2020-2021 

185

1008

431

1624

2014
2015

4 Yaş
Ana Sınıfı

Toplam

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2019
2020

85

483

568

İlk/Orta

(Tahmin)

(Tahmin)

477

560
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İELEV Anaokulları

İELEV Özel Ana Sınıfı

İELEV Anaokullarında program, erken yaşta dil ediniminin 

kalıcı öğrenmeyi sağladığı göz önünde bulundurularak bir 

Türk ve bir Alman öğretmen ile sınıflarda eş zamanlı olarak 

uygulanır. Bu sistem ile öğrenciye sadece dil öğretmek yeri-

ne onun bu dili kullanabileceği ortamlar yaratılır. Böylece 

öğrenciler Almancayı doğal akışı içinde öğrenir ve etkin 

olarak kullanırlar. Laterne, Nikalous, Noel, Fashing, Paskal-

ya gibi Alman kültürüne özgü etkinlikler ile öğrencilerin dil 

edinimleri desteklenerek kültürün daha yakından tanınma-

sına olanak sağlanmaktadır. Anaokulumuzda uygulanan 

eğitim programı MEB Okul Öncesi Eğitim Programına ek 

olarak, dünyada geçerliliği kanıtlanmış zengin eğitim yakla-

şımlardan oluşan, her yaş grubuna özel olarak hazırlanan 

eklektik bir programdır. Öğrenci kazanımlarının, tüm etkinlik-

lere taşınması sağlanır ve uygulamalarda bireysel farklılıklar 

daima göz önüne alınır. Öğrencilerimizin sorgulayarak, plan-

layarak, keşfederek ve eğlenerek öğrenmeleri esas alınır. 

Program içeriği temalardan oluşmakta ve bu temalar yaş 

gruplarına uygun olarak farklı etkinliklerle uygulanmaktadır.

Programımız içerisinde esas olan öğrencilerimizin eğlenerek 

öğrenmeleri, çevrelerini keşfetmeleri, araştırmaları, inceleme 

yapmalarını sağlayacak etkinliklere yer vermektir. İnceleme 

keşifleri, matematik oyunları, sınıflama, örüntü sıralama gibi 

etkinlerin yer aldığı STEM-GEMS etkinlikleri, bilişsel 

gelişimlerini destekleyici becerilerini geliştirici akıl oyunları, 

düşün-me becerileri eğitimi, fonolojik duyarlılık çalışmaları, 

maker, kodlama etkinlikleri bu tarz etkinliklerin başlıcalarıdır.

Akademik beceriyi güçlendirmek, düşünen bir toplum 

olmamıza katkı sağlamak, sosyal becerileri kuvvetlen-

dirmek, eğlenerek problem çözme stratejilerini geliştirmek, 

sabretmeyi ve dürtü kontrolünü sağlamak amacıyla “Akıl 

Oyunları” etkinlikleri yapılmaktadır. Okula gelinen günlerin 

sayıldığı ve sayılar ile ilgili çalışmaların yapıldığı, matema-

tiğin eğlenceye dönüştürüldüğü “100. Gün” etkinlikleri 

yapılmaktadır. Öğrencimizin ev ile okul arasında bağlantı 

kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak 

yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını 

dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, 

dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanıyan 4 yaş grubu-

muzda uygulanan “Göster Anlat” etkinlikleri ile program 

zenginleştirilmektedir. 5 yaş gruplarımızda ise “Göster 

Anlat” etkinliği 2. dönem, Almanca olarak yapılmaktadır.

İELEV Özel Ana Sınıfı 2018-2019 Eğitim Öğretim yılını 

Okul Müdürü M. Banu Keskin yönetiminde sürdürmektedir. 

23. Eğitim-Öğretim yılında okulumuzda, 5'i Türkçe prog-

ramını yürüten okul öncesi öğretmeni, 5'i Almanca prog-

ramını yürüten Almanca öğretmenlerinden oluşmak üzere 

10 öğretmen 2 yardımcı personel mevcuttur. Anaokulu 

seviyesine bakan rehber öğretmen aynı zamanda ilkokul 

seviyesinde hizmet vermektedir. 2018-2019 Eğitim Öğretim 

Yılında ana sınıfımızda 13 dört yaş grubu öğrencisi, 70 beş 

yaş grubu öğrencisi ile toplamda 83 öğrenci mevcuttur. 64 

beş yaş grubu öğrencimiz 1. sınıfa kayıt yenilemiştir. 



İELEV Anaokulları

Bunlara ek olarak 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılında; 

Yaşadığımız şehir İstanbul'un geçmişten günümüze 

yaşadığı değişiklikleri araştırma ve çeşitli yollarla (dans, 

drama, resim) ifade etmek amacıyla İstanbul Proje 

Sunumları (5 yaş) gerçekleştirilmiştir.

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında aile büyüklerimize 

duyduğumuz saygı ve sevgiyi çeşitli yollarla (dans, resim, 

müzik) ifade etmek amacıyla Büyükanneler-Büyükbabalar 

Günü (4 yaş) gerçekleştirilmiştir.

Farklı bitki çeşitlerini tanımak amacıyla Atatürk 

Arboretumu gezisi gerçekleştirilmiştir.

Mevsimsel değişiklikleri yerinde gözlemlemek amacıyla 

Gülhane Parkı gezisi gerçekleştirilmiştir.

Mevsimsel değişiklikleri yerinde gözlemlemek amacıyla 

Bahçeşehir Gölet gezisi gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli sanat eserlerini incelemek amacıyla Modern Sanat 

Müzesi gezisi gerçekleştirilmiştir.

Mevsimsel değişiklikleri yerinde gözlemlemek amacıyla 

Botanik Park gezisi gerçekleştirilmiştir.

Geçmişten günümüze iletişim araçlarını incelemek 

amacıyla Büyük Postane gezisi gerçekleştirilmiştir.

Mevsimsel değişiklikleri yerinde gözlemlemek amacıyla 

Florya Atatürk Ormanı gezisi gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli meslek gruplarını tanıma, itfaiyenin görevlerini ve 

numarasını öğrenmek amacıyla İtfaiye gezisi gerçekleşti-

rilmiştir.

Kendimizi ifade etmenin farklı yollarını öğrenmek 

amacıyla Tiyatro etkinliğine gidilmiştir.

Farklı ortamlardaki yaşam kurallarına ayak uydurabilmek 

amacıyla Yaşam Becerileri Kampı etkinliği gerçekleştiril-

miştir.

Farklı kültürlerdeki kitapları incelemek ve dinlemek 

amacıyla Türk- Alman Kitabevi (5 yaş) gezisi 

gerçekleştirilmiştir.

İstanbul'un tarihi eserlerini incelemek amacıyla Rumeli 

Hisarı (5 yaş) gezisi gerçekleştirilmiştir.

İstanbul'un tarihi eserlerini incelemek amacıyla Galata 

Kulesi (5 yaş) gezisi gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de yer alan tarihi yapıları incelemek amacıyla 

Miniatürk (5 yaş) gezisi gerçekleştirilmiştir.

Okulumuzun tarihsel geçmişini öğrenmek amacıyla 

İstanbul Lisesi (5 yaş) gezisi gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli meslek gruplarını tanımak amacıyla konuk 

Veteriner davet edilmiştir.

Çeşitli meslek gruplarını tanımak amacıyla Diş Hekimi 

davet edilmiştir.

Ünlü Dünya masallarından çeşitli örnekleri drama yolu ile 

izleme amacıyla Masallar Dünyasına Yolculuk etkinliği 

gerçekleştirilmiştir.

Öğrenilen Almanca kelimeleri pekiştirmek amacıyla 

Almanca Sinema izlenmiştir.

Farklı kültürlerdeki değerleri anlamak amacıyla Laterne, 

Nikolaus, Fasching, Paskalya etkinliği yapılmıştır.

Matematik kavramlarını oyun yolu ile öğrenme amacıyla 

Pi Günü etkinliği yapılmıştır.

Dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ı 

çeşitli etkinliklerle yaşamak amacıyla 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri yapılmıştır.

Tüm dünyada kutlanan Dünya Oyun Oynama gününün 

anlamını ve önemini kavramak amacıyla Dünya Oyun 

Oynama Günü etkinliği yapılmıştır.

Yıl içinde yapılan ürünlerin sergilenerek veliye anlatılması 

amacıyla Portfolyo (5 yaş) etkinliği yapılmıştır.

Yıl içinde yapılan ürünlerin sergilenerek veliye sunulması 

amacıyla Yıl Sonu Şenliği yapılmıştır.

İlkokul 1. sınıfa hazırlık amacıyla kütüphane gezisi  

oryantasyon (5 yaş) çalışması yapılmıştır.

İlkokul 1. sınıfa hazırlık amacıyla ilkokul öğretmenleri sınıf 

gözlemine gelmiştir. (5 yaş) 

İlkokul 1. sınıfa hazırlık amacıyla ilkokul öğrencileri ana 

sınıfına kitap okumaya gelmiştir. (5 yaş)

İlkokul 1. sınıfa hazırlık amacıyla 1. sınıflarla kahvaltı ve 

derse birlikte katılım gerçekleşmiştir.
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İELEV Anaokulları

İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu 

İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 

Anaokulu Müdürü Çiğdem Yıldız yönetiminde sürdürülmek-

tedir. 11. Eğitim Öğretim Yılında anaokulumuzda 5'i Türkçe 

programı yürüten okul öncesi öğretmeni, 5'i Almanca progra-

mını yürüten Almanca öğretmeninden oluşmak üzere 10 

öğretmen, 3 personel ve 5 ücretli branş öğretmeni mevcuttur. 

Anaokulu seviyesine bakan rehber öğretmen ve   1 hemşire 

aynı zamanda ilkokul seviyesine de hizmet vermektedir. 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında anaokulumuzda 36 dört 

yaş öğrencisi, 63 beş yaş öğrencisi ile toplamda 99 öğrenci 

mevcuttur. 58 beş yaş öğrencimiz 1. sınıfa kayıt yenilemiştir.
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İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu 
Yıllara Göre Sınıf Mevcutları Tablosu
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İELEV Özel 125. Yıl Anaokulunda program, erken yaşta dil 

ediniminin kalıcı öğrenmeyi sağladığı göz önünde 

bulundurularak bir Türk ve bir Alman öğretmen ile sınıflarda 

eş zamanlı olarak uygulanır. Bu sistem ile öğrenciye sadece 

dil öğretmek yerine onun bu dili kullanabileceği ortamlar 

yaratılır. Böylece öğrenciler Almancayı doğal akışı içinde 

öğrenir ve etkin olarak kullanırlar. Laterne, Nikalous, Noel, 

Fashing ve Paskalya gibi Alman kültürüne özgü kutlamalar 

ile öğrencilerin dil edinimleri desteklenerek kültürün daha 

yakından tanınmasına olanak sağlanmaktadır. 

Anaokulumuzda uygulanan eğitim programı MEB Okul 

Öncesi Eğitim programına ek olarak, dünyada geçerliliği 

kanıtlanmış zengin eğitim yaklaşımlardan oluşan, her yaş 

grubuna özel olarak hazırlanan, eklektik bir programdır. 

Öğrenci kazanımlarının, tüm etkinliklere taşınması sağlanır 

ve uygulamalarda bireysel farklılıklar daima göz önüne alınır. 

Öğrencilerimizin; sorgulayarak, planlayarak, keşfederek ve 

eğlenerek öğrenmeleri esas alınır. Program içeriği 

temalardan oluşmakta ve bu temalar yaş gruplarına uygun 

olarak farklı etkinliklerle uygulanmaktadır. Programımız 

içerisinde esas olan; öğrencilerimizin eğlenerek 

öğrenmeleri, çevrelerini keşfetmeleri, araştırmaları ve 

inceleme yapmalarını sağlayacak etkinliklere yer vermektir.

Etkinliklerimiz kapsamında öğrencilerimiz günlük yaşantı-

daki sorunları çözmek için fen, matematik, teknoloji ve 

mühendislik süreçlerini birleştiren STEAM ve GEMS ders-

leri alırlar. Programımızın içerisinde ayrıca öğrencilerimize 

matematiği sevdirmeyi hedeflediğimiz grafik, gruplama ve 

örüntü gibi çeşitli etkinlikler de bulunmaktadır.

Akademik beceriyi güçlendirmek, düşünen bir toplum 

olmamıza katkı sağlamak, sosyal becerileri kuvvetlen-

dirmek, eğlenerek problem çözme stratejilerini geliştirmek, 

sabretmeyi ve dürtü kontrolünü sağlamak amacıyla “Akıl 

Oyunları” etkinlikleri yapılmaktadır. Okula gelinen günlerin 

sayıldığı ve sayılar ile ilgili çalışmaların yapıldığı, matema-

tiğin eğlenceye dönüştürüldüğü “100. Gün” etkinlikleri 

yapılmaktadır. Öğrencimizin ev ile okul arasında bağlantı 

kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak 

yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını 

dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, 

dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanıyan 4 yaş grubu-

muzda uygulanan “Göster Anlat” etkinlikleri ile program 

zenginleştirmektedir. 5 yaş gruplarımızda ise “Göster Anlat” 

etkinliği 2. dönem, Almanca olarak yapılmaktadır.

Bunlara ek olarak 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılında; 

Her kampüste aynı eğitim kalitesini sağlayabilmek için 

İELEV Anaokulu öğretmenleri düzenli aralıklarla eş 

güdüm toplantıları gerçekleştirmiştir. 

Her yaş grubuna özel olarak hazırlanan ve uygulanan 

eğitim programımızın ayrıntıları, akademik takvim ve 

akademik kadromuz her dönemin başında gerçekleşen 

Veli Oryantasyon Toplantısı ile velilerimize aktarılmıştır. 

Bireysel veli toplantılarımız, tüm velilerimiz ile yıl 

içerisinde en az üç kez gündemli ve tutanaklı olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Çocukların sevgi, saygı, barış, sorumluluk, işbirliği, 

hoşgörü gibi değerleri yaşama geçirebilmeleri için İELEV 

ruhunu da yansıtan Değerler Eğitimi etkinliklerine yer 

verilmiştir. 

Çocukların ilgisini çeken, öğrendikleri konularla ilişkili 

mekanlara okul gezileri düzenlenerek çocuklar için doğal 

öğrenme ortamları oluşturulmuştur. 

Yıl içerisinde iki defa yazar/atölye çalışması yapılmıştır. 



4 yaş gruplarına yönelik “Aile Büyükleri Günü” etkinliği 

uygulanmıştır. 

Öğrencilerimizin düşünen, araştıran, sorgulayan, farklı 

bakış açıları geliştirmelerini sağlayan felsefe çalışma-

larına yer verilmiştir. Bu kapsamda; 5 yaş gruplarında 

sunumu öğrenciler tarafından yapılan kendini topluluk 

önünde rahatça ifade edebilme ve iletişim kurma becerile-

rini destekleyen, belli bir konu üzerinde yoğunlaşabilme 

yetkinliği kazandırmayı hedefleyen Proje Sunumu ve 

Portfolyo Etkinliği uygulanmıştır. 

Öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunlarla baş edebilme, 

çözüm bulabilme, farklı bakış açıları geliştirebilmeleri ve iç 

disiplin kazanmaları amacıyla Almancadan uyarlanan 

“Barış Merdiveni Uygulaması” programımıza eklenmiştir.

İELEV Akademi Kapsamında Prof. Dr. Ebru Aktan 

Acar'dan alınan eğitim ve süpervizyonun ardından erken 

okuryazarlık becerilerini desteklemek, öğrencilerimizi 

okuma-yazma sürecine hazırlamak, ileride başarılı birer 

okuyucu olmalarını sağlamak amacıyla “Fonoloji 

Çalışmaları” ders planlarımız içerisine eklenmiştir.

EKO Okullar, Sıfır Atık ve Enerji Tasarrufu Projesi 

kapsamında öğrencilerimizle birlikte yürüttüğümüz 

çalışmalar dönem boyunca uygulanmıştır. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve 

Spor Bayramı çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlanmış, 10 

Kasım haftası anma töreni gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerimiz müzik-ritim, hareket eğitimi, dans, görsel 

sanatlar, bilişim teknolojileri-maker, yaratıcı drama ve 

satranç başlıklarında, ders ücretli öğretmenler ile branş 

derslerine katılmışlardır. 

İELEV Anaokulları

Yıl sonu şenliği ve hazırlık sınıflarına yapılan mezuniyet 

törenleri gerçekleştirilmiştir. 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında farklı başlıklarda 

anaokulumuzda 15 etkinlik düzenlenmiş, 2 yazar davet 

edilmiş, 9 şehir içi gezi, 2 tiyatro/müze gezisi, 2 sosyal 

sorumluluk projesi yapılmıştır.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Sosyal Bilgiler 

Öğretmeni Mine Gür Atalay ile Masal Anlatımı, Fen Bilgisi 

Öğretmeni Ezgi Atmaca ile anaokulu programına uygun 

yapılan disiplinler arası çalışma çok verimli ve yaş 

grubuna uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 5 yaş sınıflarına 

haftada 2 ders saati İngilizce dersi eklenmiştir.

Dönem içerisinde yapılan yazar/atölye çalışmaları ile 

öğrencilerimizin, öğrenme ortamlarını farklı yerlere 

taşıyarak öğrenme alanları zenginleştirilmiştir.

2019-2020 Eğitim öğretim yılında anaokulu öğretmenleri 

tarafından İELEV Akademi kapsamında alınan “Oyunlaş-

tırma” eğitimi sonrasında “oyun temelli öğrenmeye” dayalı 

öğretim programları oluşturulmuş ve uygulanan planlar 

buna göre revize edilmiştir. Yine İELEV Akademi 

kapsamında alınan 35 saatlik P4C “Çocuklarla Felsefe 

Eğitimi” eleştirel ve yaratıcı düşüncenin temelinde yer 

alan “Felsefe Çalışmaları” olarak programımıza entegre 

edilmiştir.

İELEV Özel 125. Yıl Anaokulunda, 2018-2019 Eğitim ve 

Öğretim Yılı için planlanan tüm hedeflere ulaşılmıştır. Veli 

ve öğrencilerimiz ile birlikte uyguladığımız bu etkinlikleri-

mize 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında da devam 

edilecek, Erken STEM ve Düşünme Becerileri programları 

kapsamında çalışmalarımıza ivme verilecektir.
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İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu

İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu 2018-2019 Eğitim-Öğretim 
Yılını Okul Müdürümüz M. Banu Keskin yönetiminde 
sürdürmüştür. 23. Eğitim-Öğretim Yılına başlayan İELEV Özel 
İlkokulu ve Ortaokulu 329 ilkokul (anasınıfı ve 4 yaş dahil) 
öğrencisi, 212 ortaokul öğrenci ile toplam 541 öğrenci ve 4 
idari kadro, 6 rehber öğretmen, 68 öğretmen, 13 ücretli 
öğretmen, 125. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu ile ortak 5 ücretli 
öğretmen ve 19 idari işler personeli ile eğitim öğretim yılını 
tamamlanmıştır. 

Okulumuz, Millî Eğitim Bakanlığının vermiş olduğu 588 
öğrenci kontenjanının %92'si ile 2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılını tamamlamıştır. Okulumuzda iki sınıf seviyesi dışındaki 
tüm seviyelerde tam doluluğa erişilmiştir. Kardeş kayıtları ve 
iç veli tavsiyesi, yeni veli kazanımlarında belirgin (%70) bir rol 
oynamaktadır.

LGS Hazırlık Çalışması

8.sınıf öğrencileri için “Yoğunlaştırılmış LGS Hazırlık Prog-

ramları” ve “Telafi Programları” yapılmıştır. Program doğrul-

tusunda ders-telafi şekline dönüştürülen ders programı ile 

her dersten bireysel çalışmaların gerçekleştirildiği programın 

psikolojik ayağında öğrenci ve velilere yönelik sınav kaygısı, 

sınav taktikleri bilgilendirme çalışmaları, moral gezi ve etkin-

likleri ile sürecin öğrenci ve veli ile değerlendirilip hedeflerin 

belirlendiği bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sınav 

sonrası, tercih ve yerleşim süreçlerinde öğrencilere ve 

ailelerine rehberlik edilmiştir.

Gün Sonu Çalışmaları

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize eksik kazanımları doğrultu-

sunda hafta içi okul çıkışında 16.00-17.10 saatleri arasında 

Türkçe, Almanca, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinden 

etüt çalışması yapılmıştır. 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.

Hafta Sonu Okulları

Cumartesi günleri okulumuza ara sınıflara gelen öğrencile-

rimize yarım gün Almanca takviye dersi verilmiştir. Sanat ve 

Spor Okulu ve Almanca etkinliklerin sunulduğu Spiel Spaß 

Schule hafta sonu okulları eğitim öğretim dönemi boyunca 

cumartesi günler gerçekleşmiştir.

Bunlara ek olarak 
2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılında; 

İELEV Yaşar Kemal Öykü Yarışması dört yıldır kesintisiz 

yapılmaktadır. İl bazında düzenlenen yarışmaya özel ve 

resmî okullardan 5, 6, 7. sınıflar katılmıştır. Yarışmaya 

gönderilen ve dereceye giren ilk 20 öykünün yanı sıra 

İELEV öğrencilerinin yazdığı öyküler bir araya getirilerek 

kitaplaştırılmıştır.

İELEV- im dergisi son üç yıldır düzenli olarak çıkarılmak-

tadır. Öğrencilerimizin farklı alanlardaki yeteneklerinin 

gelişimini desteklemek için çıkarılan dergi yılda bir kez 

basılmaktadır.

Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Bilim Olimpiyatları 

Projesinin amacı bütün bilim dallarının temelini oluşturan 

matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojilerinde ileri 

düzey çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip gençleri 

erken yaşlarda keşfederek fırsat tanımak; öğrencilerin 

rekabet güçlerinin artırılarak temel bilimlerin sevdirilmesini 

sağlamaktır.

Hami Okullar Projesi okullar arasında iyi örneklerin 

paylaşıldığı Yedikule İlkokulu ve Tevfik Kurt Ortaokulu 

öğrencilerine “Fengineer Etkinliği” yaptırılmıştır . Görevli 

öğrencilerimizin liderlik yapma, yardımlaşma ve 

sorumluluk alma becerilerinin gelişimi desteklenmiştir.

Tomorrow Projesi 7.sınıflarda yapılan fen, matematik, 

bilişim ve görsel sanatlar bölümlerinin ortak yürüttüğü 

STEAM çalışması ile öğrencilerin problem çözme 

becerilerini geliştirmek amaçlı etkinlikler yapılmıştır.  

“Birlikte Var Olmak” Projesi, Rehberlik, sosyal bilgiler, 

matematik ve fen bölümlerince ortak yürütülmüştür. 

EKO Okullar projesi 4,5,6,7. ve 8. sınıflarda öğrencilerin 

çevreye duyarlılığını artırılması amaçlanmış ve bu 

doğrultuda “Sağlıklı yaşam ve Genetiği Değiştirilmiş 

Organizmalar” konulu posterler yaptırılmıştır. Posterler 

EKO ve sınıf panolarında sergilenmiştir.

Hayat Okulu Projesi tüm okul öğrencilerini kapsayan; 

öğrencilerde sağduyuyla davranma becerisini geliştirmeyi, 

beklemeyi sevdirmeyi, iletişimi güçlendirmeyi ve farklı 

alanlardaki genel geçer görgü davranışlarını kazandır-

mayı hedefleyen etkinlikleri içeren bir programdır.

Düşün-ü-yorum Projesi, Sosyal Bilgiler Zümresi tara-

fından 6. sınıf düzeyinde; farklı günlük olaylar, temel 

kavramlar, etik konular hakkında çocuklar için felsefe 

yöntemi kullanılarak çalışmalar yapılmıştır. 
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Okul Oyunu Projesi ile çocuklarımızın eski oyunları 
oynayarak, çerçeveye uymayı, sorunla baş etme 
yöntemleri geliştirmeyi ve biraz da eski ''sokak oyunu 
kültürünü'' öğrenmeleri hedeflenmiştir.

T.O.M. Projesi: Teknolojik bağımlılıktan korunma ve 
teknolojinin daha doğru nasıl kullanılması gerektiği 
öğretilmişir. 

“Ne İşime Yarayacak Projesi (NİYP)” oluşturularak 
öğrencilerimizin fen bilimleri dersi alanlarında öğrendikleri 
bilgileri, beden eğitimi dersi konusuyla ilişkilendirmelerinin 
yanında, günlük yaşamlarında çok sık karşılaştıkları 
olaylarla bağlantı kurmalarını sağlayan etkinlikler 
hazırlanmıştır.

4. sınıflarla “Spor ve Beslenme”, 6. sınıflarla “Spor 
Yapıyorum, Nabzımı Yokluyorum”, “Senin Süratin Kaç m/s, 
Biliyor musun?” ve 8. sınıflarla “Basınç ve Dalış” etkinlikler 
yapılmıştır.

Akran Zorbalığını Önleme Projesi (AZÖP): 3-7. sınıflar 
kademesinde yürütülen AZÖP ile okul ikliminde 
öğrencilerin sosyal ve duygusal ilişkilerini düzenleme 
becerilerinin arttırılması hedeflenmiştir

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini derli toplu dile 
getirebilme becerilerini geliştirmek amacıyla Türkçe 
dersinde 5, 6, 7. sınıflara yönelik Münazara Yarışması 
düzenlenmiştir.

Değerlerimiz Kompozisyon Yarışması İELEV öğrencileri 
arasında düzenlenmektedir. Dereceye giren öğrencilere 
değişik ödüllerin verildiği yarışmanın düzenlenme amacı 
öğrencilerin İELEV değerlerini benimsemesi ve yazılı ifade 
yeteneklerini geliştirmektir.

“Samsung Geleceğin Mucitleri” Bilim Yarışması: Öğrencile-
rimizin problem çözücü ürün üretebilme ve ürünü tanıtabil-
me becerilerinin gelişimini desteklemek için katıldığımız 
yarışmada öğrencilerimiz Türkiye çapında ilk 10 proje için-
de yer almaya hak kazanmıştır. 
 
Küçük Mucitler Zemin İstanbul'da Yarışıyor: 5 ve 6. sınıf 
düzeyinde bilimi sevdirmek, inovasyon konusunda farkın-
dalık yaratmak, analitik ve bilimsel düşünme becerisini 
kazandırmak için il çapında yapılan yarışmada 6. Sınıf 
öğrencimiz Dora Kınoğlu yaptığı çalışmayla ilk 30'a girmeyi 
başarmıştır.

Science Cup Proje Yarışması: 7. sınıf öğrencilerinden 
oluşan takımımız yaratıcılık, kuram, araştırma, uygulama, 
proje adımlarını tamamlayarak raporlar hazırladılar. 
Öğrencilerin, akademik araştırma, tasarım yapabilme ve 
problem çözme becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu konulu resim yarışmasında 4. 
sınıf öğrencimiz Günseli Dora ARGUN ilçede 2. lik ödülü 
almıştır. 
 

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması: Akademik araştırma ve problem çözücü ürün 
üretebilme becerisini kazandırmayı hedeflediğimiz 
çalışmada 7. sınıf öğrencilerimiz “Elektronik NO-sigara” 
adlı projeleriyle Marmara Bölge üçüncülük ödülü aldılar.
Aktif Deney Yarışması: Öğrencilerimizin sorumluluk alma, 
takım çalışmasına dahil olabilme becerilerini artırmak için 
katıldığımız yarışmada 6. sınıf öğrencilerimiz birincilik 
ödülü almaya hak kazandılar. 
 
İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Proje 
Yarışmasında 6. sınıf öğrencimiz Melis Pala “Canlı 
Dostlarımıza Destek” adlı projesiyle ön elemeyi geçerek 
hazırladığı projeyi sunmuştur.

FLL (First Lego Lig Turnuvası) -Robotik Turnuvaları: 
Öğrencilerin takım çalışmasına dahil olabilme, akademik 
araştırma ve problem çözücü ürün üretebilme becerilerini 
geliştirmek için katıldığımız turnuvada İELEGO takımımız 
deneysel projeleri tasarladıkları ve kodladıkları 
robotlarıyla yer aldılar.

Küçük Kız Voleybol Takımı Fatih İlçe Şampiyonu, Küçük 
Erkek Basketbol Takımı Fatih ilçe Şampiyonu, Yıldız 
Erkek Tenis Takımı İstanbul 2.si olmuştur ve Türkiye 
Şampiyonasında Türkiye 5.liği almıştır.

Okulumuz 25-28 Nisan 2019 Slovakya Kantat Koro 
Yarışmasında folklorik alanda 3. 'lük ödülü almıştır. 

Uluslararası Pera Müzik Festivali ve Uluslararası Piyano 
Festivaline kulüp öğrencileri katılmıştır. 

Ortaokul ile yeni yıl konseri, ilkokul ile yaza merhaba 
konseri düzenlenmiştir.

Geleneksel Müzik Şenliği Leyla Gencer Kültür 
Merkezinde tüm okulun katılımı ile gerçekleşmiştir. 
Şenliğimizde festival korusu, gitar ve ritim grubumuz, 
ilkokul koromuz, ortaokul koromuz, rock orkestramız, 
ansemble, dans gurubumuz performans sergilemiştir.

Geleneksel yıl sonu resim sergimizi haziran ayında Şişli 
Uluslararası Plastik Santaçılar Derneği Sanat Galerisinde 
bir hafta boyunca sergilenmiştir. Sergide 300 öğrencimizin 
resmi sergilenmiştir

Tabibler odası resim yarışmasından 5. sınıf öğrencimiz 
Duru Halvaşi  İstanbul çapında mansiyon kazanmıştır

Opera ve Bale resim yarışmasından 1. sınıf öğrencimiz 
Çisel Şenol'un resmi İstanbul çapında sergilenmeye 
değer bulunmuştur.

Öğrencilerin “Madde ve Doğası” konusunu günlük 
yaşamla ilişkilendirebilmeleri için Beykoz Cam Ocağına 
gezisi düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz gezide cam ve 
boncuk yapımında kullanılan malzemeleri, yapım 
tekniklerini öğrendiler, füzyon atölyesinde pano veya 
tabaklar tasarladılar.
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Geleceği gören Dürbün resim yarışmasından 2. sınıf 

öğrencimiz Ezgi Deniz İstanbul çapında başarı belgesi 

kazanmıştır.

Çok disiplinli bir çalışma gerçekleştirmeleri ve araştırma 

becerilerini geliştirmeleri için Robotis Steam Cup Turkey 

yarışmalarına 4 ve 5. sınıflardan gönüllü öğrencilerimizle 

katılım sağlamıştır. Öğrencilerimiz bu yarışmadan “En İyi 

Kodlama Ödülü” almışlardır.

 

Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etmek, Türkiye Cumhuri-

yeti'nin kuruluş değerlerini sahiplenmek amacıyla Selanik 

Gezisi düzenlenmiştir.

Almanya Masalların İzinde Gezisi öğrencilerimizin evren-

sel kültüre sahip olmaları, kültürel zenginlikleri sahiplen-

meleri için gerçekleştirilmiştir.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde açılan "Renkli Matematik Dün-

yası- Eğlen + Öğren" bölümüne interaktif deney setleri ile 

matematiği sevdirmek için gezi düzenlenmiştir.

4. sınıflarımızı ortaokullu olmaya ve 7. sınıflarımızı LGS 

sürecine hazırlanma motivasyonu için Şirince Matematik 

Köyü’nde gerçekleştirilen kampta öğrencilerimiz mate-

matik konularını öğretmenlerimizle tekrarladılar ve Ali 

Nesin'den matematik dersleri dinleme fırsatı buldular.

Öğrencilerimizin uzay ve astronomi konularında farkında-

lıklarını artırmayı sağlayan İzmir Uzay Kampında takım 

çalışması, liderlik, sorumluluk bilinci vb. becerilerin gelişi-

mini destekleyen etkinlikler yapılmıştır. 

Santral İstanbul Gezisinde öğrencilerimizin alternatif enerji 

kaynakları, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında 

bilinçlenmeleri için Elektrik Santrali'nin tarihi, enerji tasar-

rufu ve elektriğin elde edilme yöntemleri ile ilgili aktiviteler 

yaptırılmıştır.

1. sınıf öğrencileri için Rehberlik, Almanca ve Beden Eğiti-

mi Bölümü ile birlikte Belgrad Ormanı Sonbahar Gezisi dü-

zenlenmiştir. Her bölüm kendi etkinliğini dönüşümlü olarak 

yaparken sınıf öğretmenliği bölümü tarafından uzamsal 

ilişkileri kavramak amacıyla hazırlanan “Doğada Uzamsal 

İlişkiler” etkinliği açık alanda öğrencilere yaptırılmıştır.

Çanakkale Şehitlerimizi Anma Bisiklet Koşusu şehitlerimizi 

anmak adına yapılan bisiklet koşusudur. Okulumuz bahçe-

sinde başlayıp Çanakkale'ye kadar her kilometresinde 

vefa, minnet ve şükran duyguları ile pedal çevirip Çanak-

kale ye ulaşılmıştır, 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece 

03.30 da gece töreni yapılmıştır. Çanakkale dönüşünün 

finali ise çok görkemli bir şekilde Dolmabahçe Sarayı 

önünde yaptığımız bir etkinlik olmuştur.

Planetaryum Gezisi öğrencilerimizin uzay temalı ünite 
kazanımlarını çok daha kolay kavramalarını sağlamak, 
onları sanal bir ortamda uzayın derinliklerine doğru 
yolculuğa çıkmış gibi hissettirmek, aynı zamanda 
teleskopla gözlem yapabilmek için gerçekleştirilmiştir. 
 
Çanakkale Gezisi, 7. sınıf öğrencilerinin tarihe saygı, 
coğrafi bölgeleri tanıma, Osmanlı Devleti'nin son 
döneminde gelişen olaylar ile ilgili incelemeler yapması 
amacıyla düzenlenmiştir. 

Tarihi Yarımada Gezisinde öğrencilerin yaşadığı şehirdeki 
eserleri tanıması, tarihin ve uygarlığın uzun bir geçmişin 
eseri olduğu ve korumanın önemini kavramları 
amaçlanmıştır. 
 
Arkeoloji Müzesi Gezisi Anadolu ve Mezopotamya'da 
yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik 
faaliyetleri ile sosyal yapılarını ilişkilendirmek, insanlığın 
ilk çağlardan itibaren gelişim sürecine tanıklık etmek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bulgaristan Bansko Kayak Kampı: Kayak sporunu 
bilmeyen öğrencilerimiz için kayak sporu ile tanışma, 
kaymayı bilen öğrencilerimiz için ise temel tekniklerini 
geliştirme fırsatı sunduğumuz kayak kampımız 
gerçekleştirilmiştir.

Çeşme - Alaçatı Sörf Kampı öğrencilerimize hem sportif 
açıdan hem de arkadaşlık ilişkileri, sorumluluk alabilme 
ve öz güven kazanmalarına destek vermek için 
gerçekleştirilmiştir.

Sekizinci sınıf öğrencilerimize yönelik olarak, hedefledik-
leri okullara Lise Tanıtım Gezileri düzenlenmiştir.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında Mustafa Kemal Ata-
türk'ü anmak ve anlamak amacıyla, 2. sınıf öğrencileriyle 
Dolmabahçe Sarayı'na gezi düzenlenmiştir. 

2. sınıf öğrencileriyle İstanbul Modern 'e “Robotlar Sanat 
Yapar Mı?” temalı maker etkinliklerine katılmak amacıyla 
gezi düzenlenmiştir.

2. sınıf öğrencilerimizle hayat bilgisi dersinin “Yakın 

çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.” 

kazanımı kapsamında, ekmeğin soframıza gelene kadar 

geçirdiği süreci yakından görmek amacıyla İBB Halk 

Ekmek Fabrikasına gezi düzenlenmiştir.

2. sınıf öğrencilerimizle hayat bilgisi dersimizdeki “Bitki 

yetiştirmenin önemini fark eder.” kazanımına yönelik 

Beykoz'da bulunan Misbahçem'e gezi düzenlenmiştir. 

Öğrencilerin tasarrufun önemini kavramaları ve 
matematik dersinde elde ettiği bilgi ve becerileri günlük 
yaşamda kullanabilmeleri için İş Bankası Pratik 
Matematik Etkinliği ve Atölye Çalışması yapılmıştır.
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Atatürk'ün doğduğu evi tanımak amacıyla düzenlenen 
Avcılar Atatürk Evi Müzesi gezisi yapılmıştır.

Öğrencilerin geçmişten günümüze ulaşım araçlarının 
gelişimini görmeleri için Rahmi Koç Müzesine gidilmişdir.

4. sınıf öğrencileriyle Cumhuriyet Bayramı kapsamında 

Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve anlamak amacıyla 

Ankara “Anıtkabir” gezisi düzenlenmiştir. 

4.sınıf öğrencileriyle ülkemizdeki tarihi eserlerin önemini 

anlayıp, eserlerimize sahip çıkmak amacıyla minyatürleri-

nin sergilendiği Miniatürk Gezisi düzenlenmiştir. 

Atatürk'ten İzler Çalıştayı: 19 Mayıs'ın 100. Yılı sebebiyle 

7. sınıflar düzeyinde Atatürk ve bağımsızlık, spor, çocuk, 

eğitim ve sanat gibi alanlarda öğrencilerimiz araştırmalar 

yaparak sunumlar hazırlamışlardır.

  

İstanbul Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim 

üyesi Leyla Türker Şener okulumuza gelerek 6 ve 7. sınıf 

öğrencilerimize “İnovasyon nedir, inovasyon çalışmaları 

örnekleri nelerdir?” sunumunu gerçekleştirmiştir.

  

Öğrencilerin gerçek hayat problemleri ile karşı karşıya 

gelmeleri sağlanıp, bu problemi bir mühendis 

sistematiğiyle çözüme kavuşturmalarını amaçladığımız 

Fengineer Etkinliklerimizi 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz 

ie  fen derslerinde gerçekleştirdik.

 4 ve 6.sınıf öğrencilerimiz ile “Enerji Tasarrufu”na dikkat 

çekmek, öğrencilerimiz sorumluluk bilinci kazandırmak için 

kamu spotu filmi oluşturulmuştur ve enerji kullanımı ile ilgili 

görseller kullanarak kartlar hazırlanmıştır.

Dünya Engelliler Günü kapsamında öğrencilerimizin 

duyarlılığını artırmak için 6.sınıf öğrencilerimize fen 

bilimleri, beden eğitimi, rehberlik ve görsel sanatlar 

bölümleriyle birlikte planlanan “Engelli Empati” programı 

etkinlikleri yaptırılmıştır.

Öğrencilerde görsel düşünme, görsel okuma ve görsel 

yaratıcılık becerilerini gelişimini sağlamak amacıyla 4-7. 

sınıf seviyesinde not aldırma ve konu özetleme 

amaçlı,7.sınıflarda ise “Birlikte Var Olmak Projesi” için 

sketchnote çalışması yaptırılmıştır.

Tüm okul öğrencilerimizin bilim, fen, mühendislik, 

teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlama 

becerilerini geliştirmek, farkındalık kazandırmak ve 

eğlendirirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla Bilim 

Haftasında çeşitli etkinlikler yapılmıştır.

Eko Okullar Programı kapsamında Genetiği Değiştirilmiş 

Organizmalar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 

sunum, deney ve etkinlik yapılmıştır.

1915 Gelibolu Harekatları, Çanakkale Zaferi kapsamında 
7. ve 8. sınıflara Dr. Soner Dursun tarafından söyleşi 
düzenlenmiştir. Çanakkale Savaşları hakkında ayrıntılı 
bilgi edinilmesi, Mustafa Kemal'in savalardaki önemi 
hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. 

Doktorlarla Söyleşi: Koç Üniversitesi Hastanesi iş birli-
ğinde organ bağışı konusunda uzman doktorlar, 6 ve 7. 
sınıflar ile söyleşi yapmıştır. Organ ve doku nakli için 
gerekli şartlar, ortaya çıkan sorunlar ile bu konuda duyarlı 
olunması amaçlanmıştır. 

Atatürk ve Gençlik Söyleşisi: 19 Mayıs'ın 100. Yılı kapsa-
mında 6. ve 7. Sınıf öğrencilerimize İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. L. Hilal AKGÜL ve Dr. Aylin 
Kılıç CEPDİBİ ile söyleşi yapılmıştır. 

Pedagoji Okulu kapsamında etkili ebeveyn tutumlarını 
geliştirmeye yönelik psiko-eğitimsel süreli grup 
çalışmaları düzenlenmiştir.

Psiko-Lojik Söyleşiler: Yıl boyunca yapılacak pedagoji 
okulu grup çalışmalarında ön plana çıkan, gündem olan 
ve paylaşım ihtiyacı oluşan konu başlıklarının velilerimiz 
ile birlikte belirleneceği psikoloji sohbetleri 
gerçekleştirilmiştir.

Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu: Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışmanlık alanının gelişimine katkıda bulunmak 
üzere, her iki yılda bir “Psikolojik Danışma Sempozyumu” 
düzenlenmiştir. Bu çalışmalara ruh sağlığı alanında 
çalışan profesyoneller, eğitimciler ve eğitim yöneticileri 
katılmıştır. 

Kariyer Günleri: Öğrencilerin gelecek planlarını 
desteklemek ve hedefledikleri liseleri daha yakından 
tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Haftası” 
etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu çalışma ilköğretim okulları 
arasında bir ilk olma özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Bu 
yıl okulumuzda 11. Kariyer Haftası gerçekleştirilmiştir.

Değişime Bakış Buluşmaları yıl boyunca yapılacak peda-
goji okulu grup çalışmalarında ön plana çıkan, gündem 
olan ve okul-aile-çocuğa dair dikkati çeken değişimleri 
konu alan, velilerimizin de konuşmacı olarak katıldığı 
paneller şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Milli Bayramlarımız ve Anma Günlerimiz:
- 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: 10 Kasım haftasında 
tüm okulda çeşitli söyleşi ve etkinlikler ile Atamız 
anılmıştır.

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız: Tüm İELEV Okulları 
ile birlikte TİM Maslak Show Center' de kutlanmıştır.

- 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı, hafta boyunca 
tüm öğrencilerimiz ile sınıf seviyelerine uygun çeşitli 
etkinlikler, oyunlar ve yarışmalar ile kutlanmıştır.
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İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu 2018-2019 Eğitim ve 

Öğretim Yılını Okul Müdürü Burcu Aybat yönetiminde 

sürdürmektedir. 11. eğitim öğretim yılında okulumuzda 72 

öğretmen, 17 idari personel kadrosu ve 9 ek ders ücretli 

öğretmen mevcuttur. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 

altıncı dönem mezunlarını veren okulumuzdan 57 

öğrencimiz mezun olmuştur. 2018-2019 Eğitim Öğretim 

yılında okulumuzun 223 ilkokul, 256 ortaokul olmak üzere 

toplam 488 öğrenci mevcudu bulunmaktadır.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında, 4, 5, 6 ve 7. sınıf 

öğrencilerine yönelik 2 adet GDS (Genel Değerlendirme 

Sınavı); 4. sınıf öğrencilerine yönelik 2 adet GTT; 5, 6 ve 7. 

sınıf öğrencilerine yönelik 4 adet GTT; 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 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 gerçekleştirildiği programın psikolojik ayağında 

öğrenci ve velilere yönelik sınav kaygısı, sınav taktikleri 

bilgilendirme çalışmaları, moral gezi ve etkinlikleri ile sürecin 

öğrenci ve veli ile değerlendirilip hedeflerin belirlendiği 

bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sınav sonrası, tercih 

ve yerleşim süreçlerinde öğrencilere ve ailelerine rehberlik 

edilmiştir. Öğrencilerimiz, bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak 

okul sonrası etüt çalışmalarına yönlendirilmiştir.

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu

1, 2 ve 3. sınıflar seviyesinde “STEM'19 Projesi: Farklı 

Ortamlarda Bitki Yetiştiriyoruz” projesinde bitki yetiştirme 

ile ilgili sınıf etkinlikleri gerçekleştirildikten sonra 

öğrencilerimiz okulumuzun bahçesinde hazırlanan seraya 

bitkiler dikti, süreci gözlemledi ve bitkiler yetiştirdi.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz İELEV Özel Lisesi Doğa 

Öncüleri Kulübü ve WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 

üyesi öğrencileri ile bir araya gelerek “Yaban hayatı 

koruma” ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiler. Lise 

öğrencilerinin hazırladıkları etkinlikler çerçevesinde 

öğrencilerimizin yaptıkları resimler lise binamızda 

sergilendi. Öğrencilerimiz lise binamızı ziyaret ederek 

sergiyi dolaştılar.

“Masallar Ülkesi ve Teknoloji Bağımlılığı” isimli tiyatro 

gösterisi 1. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. 

Gösteride öğrencilerimiz koro ve dans çalışmalarını 

sergiledi.

“Hayvan Dostlarımıza Bir Kap Bir Mama” mottosuyla yola 

çıkan 2. sınıf öğrencilerimiz sokak hayvanları ile ilgili 

okulumuzda farkındalık yarattılar ve kampüsümüzde 

bulunan hayvanlar için yuva tasarladılar.

“Kırmızı Şemsiye” kitabından yola çıkarak 3. sınıf 

öğrencileri, yaratıcı yazma etkinliklerinde hazırladıkları 

şiirleri “Kırmızı Şemsiye Şiir Dinletisi” etkinliğinde 

sundular.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilkokul 

öğrencilerimiz kampüsümüzde “Cumhuriyet Yürüyüşü” 

gerçekleştirdi. 

İlkokul öğrencilerimiz, İstanbul Halk Ekmek Kartal 

Fabrikası, Ataşehir Sunay Akın Düş Evi, Nezahat Gökyiğit 

Botanik Bahçesi, Atatürk Evi Müzesi, Beykoz Cam 

Ocağına geziler gerçekleştirdi. 3. sınıf öğrencilerimiz 

Yalova gezisine, 4. sınıf öğrencilerimiz Ankara Anıtkabir 

gezisine katıldılar.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen “İELEV 5. Edip 

Cansever Şiir Yarışması” çeşitli okullardan 80 başvuruyla 

sonuçlandı. 21 Mart 2019 Perşembe günü okulumuzun 

konferans salonunda düzenlenen ödül törenine çeşitli 

özel okullarda okuyan ve dereceye giren öğrenciler, yazar 

ve şairlerden oluşan jüri üyeleri, öğrencilerin velileri ile 

öğretmenleri gelmiştir. 

Öğrencilerimizin 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında 

katıldıkları ulusal ve uluslararası etkinliklerin, hem dil 

hem de sosyal becerilerini geliştirmeleri konusunda 

okul programını destekleyici olmasına dikkat edilmiştir. 

Bu yıl da benzer şekilde plânlamalar yapılmıştır:



İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu

31

Öğrencilerimizin güne kitap okuyarak başladığı “İELEV 

Okuyor Projesi” hayata geçmiştir. Bu proje ile öğrencile-

rimiz her sabah güne 10 dakika kitap okuyarak başlamıştır. 

Yaratıcı okuma saatleri dışında haftada 10 dakika, ayda 

200 dakika güne kitap okuyarak başladığımız bir proje 

filizlenmiştir. 

Öğrencilerimizin okuma sevgisini geliştirmek, her türlü bilgi 

kaynağını bünyesinde toplayan, onlardan yararlanılması 

için hizmet veren kültürel ve toplumsal bir kurumun 

öğrenciler tarafından öneminin fark edilmesini sağlamak 

amacıyla Kütüphane Haftası'nda 5. sınıf öğrencilerimizle 

Özyeğin Üniversitesi, 6. sınıf öğrencilerimizle  Acıbadem 

Üniversitesi, 7. sınıf öğrencierimizle  Sabancı Üniversitesi 

kütüphanesine gezi düzenlenmiştir.

Türkçenin öğrenme alanlarına hitap eden, öğrencilerimizin 

dil gelişimlerini destekleyen ve entelektüel bir ritüele sahip 

olmalarını hedefleyen yarışma/şiir dinletisi/müze gezisi gibi 

farklı çalışmalar gerçekleştirildi: Türk Dil Bayramı Haftası 

Etkinlikleri, Yaşasın Masallar Yarışması, Dilim Dilim Güzel 

Dilim Deyimler Yarışması, 6 Ekim İstanbul Şiir Dinletisi, 

Kartal Masal Müzesi, Orhan Kemal Müzesi, Sait Faik 

Müzesi gezileri...

Yıl içerisinde 7 yazar/şair ile söyleşi/atölye çalışmaları 

yapıldı: Şair Cenk Gündoğdu, Doç. Dr. Baki Ayhan, Yazar 

Betül Avunç, Yazar İncila Çalışkan, Yazar Feyza 

Hepçilingirler, Yazar Erol Büyükmeriç ve Yazar Yasemin 

Şahin.

25 Mart 2019 tarihinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz-

den sınava girmeye istekli 135 öğrencimize “Uluslararası 

Kanguru Matematik Sınavı” uygulandı. “Kangourou Sans 

Frontieres Derneği” tarafından organize edilen bu yarışma, 

matematiği tüm dünyada daha fazla sevdirmek ve mate-

matiksel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla yapıl-

maktadır.

Beş yıldır İstanbul genelinde gerçekleştirilen, 8 Mayıs 2019 

tarihinde ise ilk defa Türkiye genelinde düzenlenen “İELEV 

Okulları 6. Cahit Arf Geleceğin Matematikçileri Proje Yarış-

ması” 18 farklı okuldan yirmi beş adet proje katılımıyla ger-

çekleştirildi. Yarışma, yedi farklı okuldan on dokuz öğrenci-

nin hazırladığı on dört adet projenin ön elemeye katıldığı 

ve 5 projenin ödüllendirildiği final ile sonuçlandı.

21 Şubat 2019 tarihinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin 

matematiksel becerilerinin geliştirilmesi yönünde 

hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan MATBEG 

uygulaması yapıldı.

2-4 Mayıs tarihlerinde Sosyal Bilgiler Bölümü ile 

gerçekleştirdiğimiz “Matematiğin Tarihi, Tarihin 

Matematiği” adlı disiplinlerarası 

proje kapsamında 7. sınıf 

öğrencilerimiz Ali Nesin 

Şirince Matematik Köyü'nü

ziyaret ettiler. Bu gezimizin 

İz TV tarafından belgeseli 

çekildi ve yayınlandı.

Kazanımlar kapsamında 14 Şubat 2019 tarihinde 5 ve 6. 

sınıf öğrencilerimizle “Pratik Matematik Aktivite Programı” 

etkinliğini gerçekleştirdik. Ayrıca 16 Ocak 2019 tarihinde 

6. sınıf öğrencilerimizle “Rahmi Koç Müzesi Renkli 

Matematik Dünyası” gezisi gerçekleştirdik. Her iki 

programda da  öğrencilerimiz eğlenerek öğrenirken 

planlama, akıl yürütme, karar verme ve problem çözme 

becerilerini geliştirme fırsatı buldular.

18 Haziran 2019 tarihinde temel bilimlerden yetenekli 

ortaokul öğrencilerinin matematik disiplinine 

yönlendirilmesi gayesiyle Türkiye genelinde Millî Eğitim 

Bakanlığınca düzenlenen “Ulusal İstanbul Bilim 

Olimpiyatları” sınavına katıldık. Sınav sonucuna göre 2 

öğrencimiz bir yıl boyunca ileri düzey matematik eğitimi 

almaya hak kazanmıştır.

20 Kasım 2018 tarihinde ortaokul öğrencilerimizden 

istekli olanlarla Otonom Kurumu Ural Federal Bölgesi 

Öğretmenevi tarafından düzenlenen Uluslararası Bilim 

Temelleri Bilgi Yarışmasına (URFODU) katıldık. Bu 

yarışma ile öğrencilerimiz kültürlerarası iletişim alanını 

geliştirme ve zenginleştirme olanaklarını buldular.

Google Science Fair proje yarışmasına 8. sınıf 

seviyesindeki öğrencimizin “Creating greener buildings 

with insulation of thermal conductivity of chipboards 

produced from different bio waste from agricultural to 

marine waste” projesi ile katılım gerçekleşmiştir. 

Destination Imagination Kulübü öğrencilerimiz; 21, 22, 

23, 24 Şubat 2019 tarihinde Kuşadası'nda gerçekleşen 

aralarında lise, ortaokul ve ilkokullardan farklı yaş 

gruplarının yer aldığı “DAT 2019 Turnuvası”na katılım 

gerçekleştirdi.  

Vex Robotics Kulübü öğrencileri 15 Aralık 2018 ve 2 Mart 

2019 tarihlerinde Vex IQ Robotics Off-Season İstanbul 

Turnuvasına ''İELEV  Robotics Takımı” ile katılarak “Jüri 

Özel Ödülü” almaya hak kazandı. 

Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen 

Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'na  7. sınıf sevi-

yesinde “Yangın ve Gaz Kaçağını Tespit Edici Koruma 

Giysisi” ve “Exo-leg” projeleri ile katılım gerçekleşti. 
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Ortaokul öğrencilerimiz, “TÜBİTAK Araştırma Proje 

Yarışması”na katıldı.

4 Mart 2019 tarihinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile fen 

becerilerinin geliştirilmesi yönünde hazırlanan ve açık uçlu 

sorulardan oluşan FENBEG uygulaması yapıldı.

Fen bilimleri sınıf seviyelerindeki kazanımlar kapsamında; 

5. sınıflar ile İzmir Uzay Kampına, 6. sınıflar ile Santral 

İstanbul Enerji Müzesine, 7.sınıflar ile Sancaktepe Bilim 

Merkezine gezi düzenlenmiştir. 

Öğrencilerimizin inovasyon yapan, topluma pozitif değer 

sağlayan, inovatif bireyler olmaları doğrultusunda 

geliştirilen  Tomorrow Projesi 7. sınıf öğrencileriyle 

gerçekleştirildi. 

10-14 Haziran Bilim ve Teknoloji Haftası'nda tüm 

seviyelerde birbirinden farklı, renkli, heyecanlı, bilim dolu 

etkinlikler gerçekleştirildi.

Tarih Vakfının yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Toplumsal 

Tarihe Bireylerin Yaşamlarından Bakmak: Göç” projesine 6 

ve 7. sınıflardan öğrencilerimiz katıldı. Öğrencilerimiz, 26 

Mayıs 2019 Pazar günü  gerçekleştirilen proje finalinde 

“Suriye'den Türkiye'ye Bir Savaş Mağduru: Tahani” başlıklı 

araştırmalarıyla hem poster hem de sözlü sunumlarıyla yer 

aldılar.

2018-2019 eğitim öğretim yılı süresince 6. sınıflarımız ile 

sosyal bilgiler dersi kapsamında yürütülen “Küçük 

Tarihçiler Günümüzdeki Geçmişin İzini Sürüyor: Bir Yerel 

Tarih Projesi III” proje sergisi, 16 Mart 2019 Cumartesi 

günü okulumuzda gerçekleştirildi. Sosyal Bilgiler Bölümü 

olarak bu proje ile öğrencilerimizin tarihe yönelik bakış 

açısını değiştirmeyi, klasik ders programlarının 

beyliklerden imparatorluklara, krallıklardan devletlere 

uzanan siyasi tarihin ötesine geçemeyen yapısından 

sıyrılarak sıradan insanın, gündelik yaşamın tarihine 

yolculuk etmeyi amaçladık. 

Sosyal bilgiler dersi kazanımları kapsamında 5. sınıflar 

İstanbul Arkeoloji Müzesine, 6. sınıflar İstanbul Tarihi 

Yarımadaya, 7. sınıflar Topkapı Sarayı Müzesine gezi 

gerçekleştirdi. Ayrıca 5. sınıflar Edirne, 6. sınıflar  

Bursa/Cumalıkızık/İznik, 7. sınıflar “Matematiğin Tarihi, 

Tarihin Matematiği” adı altında disiplinlerarası bir gezi 

olarak gerçekleştirilen Şirince Nesin Matematik Köyü, 

Efes Antik Kenti, Selçuk Müzesini ziyaret ettiler. 

Öğrencilerimiz hem tarihî alan gezilerinde bulundular 

hem de Şirince halkıyla sözlü tarih çalışması 

gerçekleştirdiler.

Uluslararası bir çevre eğitim programı olan Uluslararası 

Eko Okullar Programı'nı sekiz yıldır yürüten kurumumuz 

çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma 

eğitimi vermek amacıyla program kapsamındaki 

çalışmalarını sürdürdü.

28 Mayıs-02 Haziran 2019 tarihleri arasında Çekya 

Olomouc'da düzenlenen 47. Olomouc Koro Festivali ve 

Yarışması'na okul koromuzla katılm sağlanmıştır. 

Yarışmada koromuz, okulunu ve ülkesini başarı ile temsil 

ederek kendi kategorisinde bronz dereceye layık 

görülmüştür. Öğrencilerimiz yarışma performanslarının 

dışında festival için hazırlanan Olomouc Meydanı'nda 

kurulan sahnede diğer farklı ülkelerin koroları ile birlikte 

ortak bir performans sergileme fırsatı bulmuştur.

14. Uluslararası Pera Piyano Festivaline piyano 

öğrencilerimiz katılım sağlamıştır. Beren Çakır, Ozan 

Özünaldım, Melis Önal, Aral Özlemiş, Ateş Batu Azat, 

Kayra Berrak Akkaynak, Gökçe Bozdağ, Seyda Duru 

Çifter, Efe Çakır, Burak Kaan Koçyiğit'e festival komitesi 

tarafından başarı sertifikası verilmiştir.

9. Uluslararası Müzik Festivaline okulumuz keman 

öğrencileri ile katılım sağlanmıştır: 4-B Zeren Sözmen,  4-

C Nehir Sözmen, 5-C Yağmur Yeğmen, 5-C Rüya Günal, 

5-C Derin Sözer, 5-D Bennu Nehir Bulut, 6-A Melisa 

Çakıroğlu, 6-A Eylül Sert, 6-C İda Sanaktekin, 7-C Ece 

Dilek, 7-C Melisa Yoluaçık, 7-D Ece Lara Kocakuşak'a  

festival komitesi tarafından başarı sertifikası verilmiştir.

Öğrencilerimizden Nil Soysal, Mine Son, Yağmur 

Yeğmen, Arya Bingöl, Bilge Tıkıl, Kayra Berrak Akkaynak, 

Vera Nur Yazıcı, Defne Bengi Yılmaz, Doruk Karadağ, 

Dünya Hakgör, Hatem Deniz  Sezmiş  İstanbul Devlet 

Opera ve Balesi tarafından düzenlenen “Çocuk Korosu” 

seçmelerine katılarak sınavı başarı ile geçmiştir. 70 kişilik 

koroda mezun olan üç öğrencimiz ile toplam 15 öğrenci 

İELEV 125. Yıl öğrencisidir. Koroda görev alan 

öğrencilerimiz İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yıllık 

programı dâhilinde farklı konserlerde görev almaktadır.

Sporda 
Duyarlılık

2015-2016 2016-2017

Kentte
Duyarlılık

2017-2018

Doğada 
Duyarlılık

Sanatta 
Duyarlılık

2018-2019
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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Beşiktaş Fulya Sanat 

Merkezinde, öğrencilerimizin bütün bir sene hazırlanarak 

verdikleri emeğin ürünü olan “Müzik ve Sanat Gecesi” 

gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin, yıl boyunca hazırladıkları 

“Uzay” temalı tuval ve seramik çalışmaları da 

sergilenmiştir.

Sanat Haftası'nda dokuz farklı atölye (Maske, çerçeve, 

ebru, kitap ayracı, eva baskı, tuval, dream catcheri), stil, 

sanat ve kostüm tasarımı ve defilesi gerçekleştirildi.

6. sınıflarla Uniq Expo'da “Cezeri'nin Olağanüstü 

Makineleri” sergisine gezi düzenlenmiştir.

2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize yönelik “Yaşam Becerileri 

Kampları” düzenlendi. 

Haziran ayında 16 öğrencimiz Köln Futbol Kampı'na, 

voleybol okul takımımız ise “Avusturya UWG (United 

World Games) Turnuvası”na katıldılar.

GSGM'nin düzenlediği il ve ilçe okullar arası 

müsabakalarına katılan takımlarımızdan, küçük kız 

voleybol takımımız ilçe şampiyonluğunu, küçük erkek 

futsal takımımız ilçe dördüncülüğünü, küçük erkek masa 

tenisi takımımız ilçe dördüncülüğünü, yıldız erkek masa 

tenisi takımımız ise ilçe üçüncülüğünü elde etti.

İELEV Sanat ve Spor Okulunda her iki dönemde de 

voleybol, basketbol, futbol, cimnastik, tenis, piyano 

branşlarında cumartesi günleri çalışmalar yapıldı.

İELEV Okulları ve PSİKE-İstanbul tarafından 5. si organize 

edilen “Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu”, 5 Ocak 2019 

Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir. İstanbul Erkek 

Lisesinin ev sahipliğinde yapılan 5. Eğitim ve Psikanaliz 

Sempozyumunda “Okul ve Şiddet” teması tartışılmıştır. 

Psikoloji/rehberlik ve eğitim alanında çalışan 

profesyonelleri akademisyenleri ve öğrencileri bir araya 

getiren etkinlikte “Okul ve Şiddet” teması farklı açılardan 

irdelenmiştir. 

Pedagoji Okulu etkinlikleri kapsamında, Ekim 2018- 

Haziran 2019 tarihleri arasında anaokulundan liseye kadar 

tüm velilerimiz için süreli grup çalışmaları formatında veli 

paylaşım etkinliklerimiz gerçekleştirildi. Mayıs ayının her 

haftasında çocukların sosyal ve psikolojik gelişimleri, 

ebeveyn tutumları vb konular ile ilgili Psikoloji Söyleşileri 

gerçekleştirildi. Çeşitli alandaki uzmanlar velilerimiz ile 

buluşturuldu.

Yrd. Doç. Dr. Klinik Psikolog Neslihan Zabcı tarafından 

“Yaş Dönemi Özellikleri ve Destekleyici Ebeveyn 

Tutumları” temalı ilkokul ve ortaokul düzeyinde veli 

seminerlerimiz gerçekleştirildi.

Bireysel branşlarda ise okullar arası artistik cimnastik 

müsabakasında 5-D sınıfı öğrencimiz Elif Mina 

Özmansur İstanbul dördüncülüğünü, okullar arası 

cimnastik müsabakasında 3-C sınıfından Zeynep Dila 

Usun ve 3- A sınıfından Elif Sözer'in oluşturduğu 

cimnastik takımımız İstanbul üçüncülüğünü, okullar arası 

yelken il birinciliği yarışmalarında 7B sınıfından Kerem 

Can Kandemir optimist yıldız erkekler kategorisinde 

İstanbul birinciliğini, genel kategoride ise İstanbul 

ikinciliğini, optimist sınıfında hem genel klasman hem de 

yıldız erkek kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. 7. 

sınıf öğrencimiz Erim Tüfekçi, Alp Disiplini U12 ligi 1. 

ayak slalom kayak yarışmaları sonucunda Türkiye 

şampiyonluğunu elde etti. Okullar arası yıldız erkek judo 

il birinciliği müsabakasında 7. sınıf öğrencimiz Murathan 

Abdullaev İstanbul dördüncülüğünü elde etti.

12-13-14 Şubat 2019 tarihlerinde 7 ve 8. sınıf öğrenci ve 

velilerimiz için “Kariyer Günleri” etkinliklerimiz 

düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin gerçek başarı 

öykülerinden esinlenerek motivasyonlarını artırmak için 

hedef belirleme süreçlerine dair paylaşımlar yapmak 

üzere alanlarında uzman kişilerin kariyerleri hakkında 

konuşma yapması, okul tanıtım ekiplerinin ve 

mezunlarımızın okullarını tanıtması ile etkinliğimiz 

tamamlanmıştır.

7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için İstanbul Lisesi, 

Galatasaray Lisesi, Robert Kolej, Alman Lisesi, Üsküdar 

Amerikan Lisesi, Saint Benoit Lisesi, Kadıköy Anadolu 

Lisesine  geziler düzenlenmiştir. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İngilizce, 

Drama ve Almanca Bölümleri iş birliği ile öğrencilerimize 

geleneksel oyunlarımızı öğretmek amacıyla “Benimle 

Oynar mısın?” projesi yürütülmüştür. Bu projede 

öğrencilerimizin sosyal beceri gelişimleri, arkadaş 

ilişkileri, problem çözme, iş birliği ve takım çalışması gibi 

becerileri desteklenmektedir.



İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu

İlkokul düzeyinde İELEV'de Aile Olmak Projesi 

gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin İELEV'li olma ruhunu, 

yardımlaşma, dayanışma değerlerine sahip olup aktarma 

bilinçlerini oluşturmak ve pekiştirmek amacıyla 

oluşturulmuş bir projedir. Rehberlik Bölümü ve ilkokul sınıf 

öğretmenleri iş birliğinde yürütülen etkinlikte, ilkokul 1. 

sınıf öğrencilerimiz, 3. sınıftaki abla ve ağabeyleri ile  2. 

sınıf öğrencilerimiz ise 4. sınıftaki abla ve ağabeyleri  ile 

bir araya geldiler. Bu projede büyük sınıftaki öğrenci-

lerimizin daha küçük sınıflardaki öğrencilerimize rehberlik 

ederek destek olmaları ve aidiyet, vefa vb değerlerin 

gelişimi üzerinde durulmaktadır.

Tüm okul düzeylerinde Zorbalıkla Mücadele Programı 

kapsamında Güvenli ve Olumlu Okul Ortamı Projesi 

uygulandı. Saygının ve yardımlaşmanın hissedildiği, 

bireysel farklılıklara duyarlı, okulun tüm paydaşlarının 

birbirine destek olduğu olumlu bir okul iklimi sağlamak, 

öğrencilerimizin sosyal duygusal gelişimini desteklemek 

amacıyla oluşturulmuş bu proje uygulanmaya devam 

etmektedir.

Öğrencilerimiz sanat, spor, bilim başlıklarında okulumuz 

öğretmenleri ve ders ücretli öğretmenler ile katılarak 

sosyal ve kültürel alanlarda kulüp etkinliklerini sürdürdüler. 

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında okulumuzda 40 farklı 

branşta kulüp çalışmalarında farklı başlıklarda 162 etkinlik 

düzenlendi, 20 konuk/yazar/şair davet edildi, 41 şehir içi, 

7 şehir dışı ve 9 yurt dışı gezisi yapıldı.

Paylaşacak çok şeyi olan ve eğitim alanında çalışan 

profesyonelleri, akademisyenleri ve eğitim fakültesindeki 

öğretmen adaylarını İELEV Özel 125. Yıl Yerleşkesinde 

bir araya getiren Eğitimde İnovasyon Zirvesi; 15 Aralık 

Cumartesi günü yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir. 

Prof. Dr. Erhan Erkut' un moderatörlüğünde Prof. Dr. 

Cem Say, Dr. Ergün Akgün, Dr. Fatoş Karahasan, Prof. 

Dr. Uğur Batı' nın konuşmacı olarak katıldığı, “Değişen 

Eğitimde, İnovatif Yaklaşımlar” temasının işlendiği 

panelde; “ 'Z Kuşağı ve Alfa Kuşağı' nın Yapısı', 'Yapay 

Zekâ', 'Büyük Veri' ” konuları üzerine inovatif bir 

yaklaşımla bu başlıkların eğitime nasıl yansıtılacağı 

değerlendirildi. Eş zamanlı oturumlarla devam eden 

zirvede 33 eğitimci; çeşitli branşlarda 9 atölye çalışması 

ve 18 sunum gerçekleştirmiştir.
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Okullarımızda Uygulanan Sınavlar

Dinleme Anlama - Yazma Sınavları: Anlama; okuma 

anlama, dinleme anlama, yazılı anlatım ayaklarından 

oluşmaktadır. Sınavlarda okuma-anlamanın belirlendiğini 

ancak okuma anlamanın geliştirilmesi için diğer ayakların da 

güçlendirilmesi gerekçesiyle her dönem 2-4.sınıf 

öğrencilerine  ikişer adet dinleme- anlama ve yazma 

sınavları uygulanmıştır.

ÖGİS Sınavları: 21. yüzyıl becerilerinin,TIMMS, PİSA… tipi 

sınavlarında izlenen becerilerini, öğrencilerimizde ölçebil-

mek için her dönem 1'er adet ÖGİS (Öğrenci Gelişim İzleme 

Çalışmaları) uygulanmıştır. 2- 7. sınıf öğrencilerine uygula-

nan bu sınavlarda Türkçe sorularında bilişsel düzeylerinin 

çıkarım, ana fikir, analiz, sentez seviyeleri sorgulanmıştır. 

Matematik sorularında olasılıklı düşünme, akıl yürütme yön-

temleri kullanılarak günlük hayattan olaylar sorgulanmıştır.

TIMSS* (Trends in International Mathematics and 

Science Study) SINAVLARI: Bu sınav öğrencilerin 

matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin 

değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. 2018-

2019 Eğitim Öğretim Yılının her döneminde 1'er TIMSS 

Sınavı uygulanmıştır. TIMSS Sınavının soruları geçmiş 

yıllarda uygulanan sınavlardan seçilerek hazırlanmıştır. 
* Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) projesidir.

URFODU Sınavı: Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarış-

ması URFODU, matematik, fizik, bilişim teknolojisi, biyoloji, 

kimya, coğrafya, İngilizce, Almanca ve Fransızca dallarında 

uygulanmakta olup her yıl başarılarını belgelemek isteyen 

öğrencilerin katıldığı uluslararası bir sınavdır. Okulumuz 

matematik alanında katılmıştır. Bu sınav ücretlidir ve gönüllü 

öğrenciler katılmıştır.

Teknik Okuma Çalışmaları: 2.sınıf öğrencilerine 6 

sayfadan oluşan ses bilimsel farkındalık çalışmaları 

yapılmıştır. 2.dönemin son çalışmaları öğretmenlerimizin 

eğitim aldığı Prof. Dr. Kutlay Yağmur ile paylaşılmıştır.

Genel Değelendirme Sınavı (GDS): Bu sınavların temel 

amacı; öğrencilerin liselere girişte uygulanan sınavlara

akademik olarak ne kadar hazır olduklarını belirlemektir. 

Ayrıca bu tür sıralama sınavları için gerekli olan hız ve 

pratiklik gibi becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. 

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/T.C. İnkılâp 

Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 

derslerine ait çoktan seçmeli soruların yer aldığı bu sınavlar 

her dönem birer kez uygulanmıştır.

Genel Tekrar Testi (GTT): Öğrencilerin dersin birkaç 

üniteyi kapsayan bir bölümündeki öğrenme düzeylerini 

belirlemek amacıyla uygulanır. Türkçe, Matematik, Fen 

Bilimleri, Sosyal Bilgiler/TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine ait çoktan seçmeli 

soruların yer aldığı bu sınavlar her dönem bir kez 

uygulanmıştır.

Almanca Dönem Değerlendirme Sınavı: 4. sınıf itibariyle 

öğrencilerimizin Almanca dersindeki gelişimleri Dönem 

Değerlendirme Sınavı ile tespit edilir. Bu sınavlarda 

öğrencilerimizin konuşma-okuma/anlama-yazma ve 

dinleme/anlama becerileri ölçülmüştür.

Kazanım Değerlendirme Çalışmaları (KDÇ): Öğrencilerin 

ünite içindeki öğrenme eksikliklerini belirleyerek bu 

eksiklikleri başka bir üniteye geçmeden önce tamamlamak 

amacıyla uygulanır. Bir ya da birkaç sorudan oluşan küçük 

kontroller uygulanmıştır. 

Beceri Değerlendirme Çalışması (BDÇ): Bu sınavlar 21. 

yüzyıl becerilerini içeren sınavlardır ve öğrencilerin üst 

düzey becerilerini ölçerler. Sınavlarda "Bilgiyi kullanmayı, 

akıl yürütmeyi, olasılıklı düşünmeyi ölçülür. Sorular ile 

eleştirel düşünce, problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik 

sorgulanmıştır.

MATBEG Matematiksel Beceri Ölçme Sınavı: 

Öğrencilerin matematiksel becerilerinin belirlenmesi ve 

geliştirilmesi için uygulanmıştır.

FENBEG Sınavı: Fen okur yazarlığını ölçmek amacıyla 

daha çok üst düzey becerilerine odaklanan ve fen bilimleri 

dersi kazanımları üzerine kurulan FENBEG sınavı 5,6,7 ve 

8. Sınıflarda uygulanmıştır ve öğrencilere katılım belgeleri 

verilmiştir.
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2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Lise Yerleştirme Sonuçları
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Merkezi Sınav Puanı 
Ortalamaları 

Max. 500 

İELEV Özel Ortaokulu 431,54 

İELEV Özel 125.Yıl Ortaokulu
 

407,75
 

İELEV Okulları
 

419,65
 

 

 

Devlet Okulları  Sayı 
Vefa Anadolu Lisesi 1 
Davutpaşa Anadolu Lisesi 1 
Denizatı Anadolu Lisesi 1 
Erenköy Kız Lisesi 1 
Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi 1 
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi 1 
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi 1 
Hüseyin Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 1 
Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi 1 
Mehmet Pisak Anadolu Lisesi  1 
Kartal Kızılay Anadolu Lisesi 1 

 

 

 
 

 

İELEV Okulları Ortalama Puanlar 
(2018-2019) 
 

Max. 100 

Türkçe  87,88 

Almanca 80,23 

Matematik 57,91 

Fen Bilimleri 73,51 

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 94,06 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  82,06 

Özel Liseler  Sayı 

KOÇ Özel Lisesi 3 

TEVİTOL (TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi)  1 

SAC - Özel SEV Lisesi 1 

Özel ALKEV Fen Lisesi 1 

Eyuboğlu Lisesi 1 

Özel FMV Işık Okulları Fen Lisesi 1 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 1 

Moda Fen Lisesi 1 

Özel BİLFEN Fen Lisesi 1 

İSTEK Acıbadem Okulları 1 

İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları  3 

Bahçeşehir Koleji 2 

Özel Uğur Okulları Taşdelen Anadolu Lisesi  1 

Acarkent TED Koleji 1 

TED Rönesans Lisesi 1 

Özel Irmak Lisesi 1 

Özel MEF Lisesi 2 

Özel Sevinç Koleji 1 

Özel Kültür Lisesi 2 

Özel Final Anadolu Lisesi 1 

Özel Nun Anadolu Lisesi  1 

Özel Kadro Anadolu Lisesi 1 

Özel Doğa Koleji 1 

Özel Yabancı Liseler  Sayı  

İELEV Özel Lisesi  51  

Özel Amerikan Robert Lisesi  2  

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi  3  

Özel Alman Lisesi  2  

Özel Notre-Dame de Sioan Fransız Lisesi  2  

Özel St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu  3  

Özel Saint Joseph Fransız Lisesi  2  

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi  2  

Özel Saint Michel Fransız Lisesi  1  

Özel İzmir Amerikan Koleji  1  

Özel İtalyan Lisesi  2  

Yurt Dışı  1  



İELEV Özel Lisesi
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Binamız 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında da 18 derslik, 3 

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

laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 CAS odası, 

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. 2019 - 2020 eğitim yılında konferans 

salonunu tamamlanmasıyla binamız modern bir okulun tüm 

ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olacaktır. 

Alman Devleti’nin Yurt Dışı 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 Almancanın yabancı dil olarak sınandığı tek okul 

sınavı olarak kabul etmektedir. 

2015 yılı itibarıyla İELEV Okulları, DSD sınavını 

uygulamaya ve yürütmeye yetkili kılınmıştır. İELEV Özel 

Lisesi öğrencilerimizin 9. sınıfta girecekleri DSD 1 

sınavında başarılı olup B1 seviyesinde sertifika almaları 

hedeflenir. 

İELEV Ortaokullarından gelen öğrencilerimizin DSD 1 

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 DSD2 (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. 

Yerleştirmeye

 

Esas Puan 
(TEOG)

 

Başvuran 
Öğrenci 

Sayısı

 
İELEV 

Kurumlarından

 

Dışarıdan

 

478 - 496 

 

494

 

32

 

21

 

485 - 499 

 

713

 

49

 

48

 

355 - 467

 

573

 

62

 

25

 

424-495
 

783
 

50
 

76
 

Dönem

2016- 2017

2017- 2018

2018- 2019

2019-2020

Öğrenci Kayıt

 
Öğretmen ve Yöneticiler

Öğretmenler Türk  Yabancı
 Yönetici 

2015 
 

14
 

11
 

3
 

1
 

2016 

 
18

 
14

 
4

 
2

 
2017 

 

17

 

14

 

3

 

2+2

 2018

 

41

 

34

 

8

 

2+2

 2019 

 

43

 

35

 

8

 

2+2

 2020

 
45

 
33

 
12

 
3+2

 

 

 

Dönem 

2014-
 

2015 -

2016 -

2017 -

2018-

 2019-

DSD Sınav Başarıları / İELEV Özel Lisesi

2018 - 2019 102 94 %92

Başarılı 
B1/A2 Seviyesi

2018
2019

41

262017
2018

32

21

%78

%81

Başarılı 
(B2 veya C1 Seviyesi)



İELEV Özel Lisesi

İELEV İç - Dış Öğrenci Değerlendirmesi 

Genel Değerlendirme İELEV Çıkışlı İç Öğrenciler

● 25 öğrenciden toplam 22 öğrenci IB diploması 
almaya hak kazandı 

● Aralarından 17 öğrenci GIB diploması almaya 
hak kazandı. 

● 3 öğrencimiz ise IB'de başarısız oldu

● 25 Öğrenciden 4 öğrenci bu yıl bir yere kesin 
olarak yerleşmemiştir (kendi istekleriyle). 

● 25 Öğrenciden 4 öğrenci tercihini Türkiye'den 
yana kullanmıştır. 

● 25 Öğrenciden 3 öğrenci Almanya harici bir yere 
yerleşmiştir ( Hollanda, İngiltere,Polonya)

● Geri kalan 15 öğrenci ise Almanya'ya gidecektir. 

● 25 Öğrenciden 9 öğrenci IELEV çıkışlı iç öğrencilerdir. 

● 9 öğrenciden 8'i IB diplomasını almaya hak kazanmış, 
aralarından 7 kişi GIB diploması almıştır. 1 öğrenci ise 
IB diploması alamamıştır. 

● İELEV çıkışlı 9 öğrenciden 2 öğrenci geçtiğimiz 
dönem herhangi bir başvuruda bulunmayarak kararını 
GAP YEAR yapmak olarak belirlemiştir. 

● 1 öğrenci daha Almanya'dan kabulü bulunmasına 
rağmen puanını yükseltmek için Retake'e başvurmuştur. 
Yani toplam 3 öğrenci bu yıl kesin olarak bir yere 
yerleşmemiştir. 

● İELEV çıkışlı 9 öğrenciden 4 öğrenci Almanya'ya 
gidecektir.1 öğrenci ise Ingiltere'ye kesin olarak kayıt 
yaptırmıştır.

İELEV Özel Lisesi 2018 / 2019 Mezunlarının Yerleştikleri Üniversite ve Bölümler

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ekonomi

Siyaset Bilimi

Psikoloji

Biyomühendislik

Biyomühendislik

İşletme Matematiği

Endüstri Mühendisliği

Enformatik

Endüstri Mühendisliği

Enformatik

Ulaştırma Sistemleri / Ulaştırma Müh.

Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojisi

Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojisi

Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojisi

Spor Bilimleri

Makine Mühendisliği

Müh. ve Tekn. (Uluslararası Hz. Yılı)

Reklamcılık

-

-

-

Hukuk

Sosyoloji (%70 Burs) 

Uluslararası İlişkiler (%50 Burs)

Alara Nur Erseven

Lara Birsu Alkoçoğlu

Melis Erol

Zeynep Sarı

Tuba Tarhan

Gökçehan Gepdiremen

Ant Bora Uluocak

Cenk Aşkan

Aral Erdoğan

Ozan Ege Şap

Can Mert Ergin

Aykut Nalcı

Ege Çınar

Tolga Maden

Bora Aybey

Ulaş Gezer

Dorukhan Bozkurt

Doğa Çapan

Bedirhan Akalın

Orhun Polat

Yiğitcan Bingül

Ozan Dağ

Sarp Tunga Yılmaz

Ece Bulutoğlu

Zeynep Arın

 

 

Mannheim Üniversitesi

Johann Wolfgang Goethe Üniv. Frankfurt

Polonya Varşova Üniversitesi

Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi

Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi

Berlin Teknik Üniversitesi

Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi

Aachen Teknik Üniversitesi

Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi

Aachen Teknik Üniversitesi

Berlin Teknik Üniversitesi

Münih Teknik Üniversitesi

Münih Teknik Üniversitesi

Aachen Teknik Üniversitesi

Münih Teknik Üniversitesi

Stuttgart Üniversitesi

Twente Üniversitesi Hollanda

Londra Sanat Üniversitesi İletişim Fakültesi

GAP Year / Kendi İsteği ile Tercih Yapmadı

GAP Year / Kendi İsteği ile Tercih Yapmadı

GAP Year / Kendi İsteği ile Tercih Yapmadı

Koç Üniversitesi

Bilgi Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

 

Adı/Soyadı IB / GIB Puanı  Yerleştiği Üniversite

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler (%75 Burs)
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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 dikkat çekmek ve 

farkındalık yaratmak için destek verdiler.

İELEV Gönüllüleri 

İELEV Gönüllüleri Topluluğu olarak 29 Mayıs 2019  

Çarşamba günü hami okulumuz Nişantepe İlköğretim 

Okulunu ziyaret ettik. “Eğitime Destek” çalışmalarımızın pilot 

uygulaması olan bu etkinlikte 24 gönüllü arkadaşımız 1,2 ve 

3. sınıflarda çeşitli çalışmalar yaptılar. 1. sınıflarda sanat, 2. 

sınıflarda okuma ve 3. sınıflarda drama konularında yoğun-

laştırılmış programları uygularken hem gönüllüler hem de 

öğrenciler çok eğlendiler. Etkinliğimizin sonunda öğrencilerin 

ve öğretmenlerin bizlere ilettiği olumlu geri dönüşler ise bizi 

çok memnun etti ve motivasyonumuzu artırdı. Önümüzdeki 

yıl bu çalışmanın alanını genişleterek Nişantepe İlköğretim 

Okulu ile daha sık bir araya gelmeyi planlıyoruz.

19 Mayıs Sponsorlu Yürüyüş 

Öğrenci ve öğretmenlerimiz, IB-CAS programı çerçevesinde 

geleneksel sponsorlu yürüyüşlerini 20  Mayıs 2019 Pazartesi 

günü Beykoz Cumhuriyet köyü yürüyüş parkurunda gerçek-

leştirdiler.Öğrenci ve öğretmenlerimiz, hep birlikte yürüyüş 

yaparak hem sağlıklı bir gün geçirdiler, hem de takım halinde 

hareket ederek sosyal yardımlaşma bilincine sahip oldukla-

rını bir kez daha gösterdiler. Bu yolla, yardıma ihtiyacı olan-

ların hayatını kolaylaştırmak için güzel bir adım atarak onlara 

yalnız olmadıklarını hissettirmek istediler. Geleneksel spon-

sorlu yürüyüş aktivitemizde öğrenciler  belirledikleri ve 

amaçları doğrultusunda ikna ettikleri sponsorlarından her 

kilometre için belirli miktar bağış toplayarak yine kendilerinin 

belirlediği bir sosyal yardım kuruluşuna kazandıklarını bağış-

ladılar. Hedeflerini gerçekleştirmek konusunda çok heyecanlı 

olduğunu gördüğümüz öğrencilerimiz, yürüyüşün hemen 

ardından sponsorları ile bir araya gelmeye başladılar.

İELEV Özel Lisesi Kulüp Çalışmaları

İELEV Özel Lisesinde öğrencilerimizin sosyal ve 

akademik anlamda kendilerini geliştirip, ifade 

edebilecekleri pek çok öğrenci kulübü bulunmaktadır. 

Kulüpler, uzman çalıştırıcılar ve alanında eğitim almış 

öğretmenlerimiz danışmanlığında yürütülmektedir. 

Sosyal Sorumluluk - CAS Çalışmaları 

İELEV Özel Lisesi sadece akademik yönü güçlü öğrenciler 

değil aynı zamanda toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına 

duyarlı, sorumluluk duygusu ile eyleme geçen öğrenciler 

yetiştirmeyi kendine hedef edinmiştir. IB Öğrenen Profili'nde 

yer alan bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, duyarlı, 

dengeli ve dönüşümlü düşünen gibi özellikleri aktiviteler 

süresince başarıyla sergilemektedirler. Öğrencilerimiz 

aşağıdaki başlık ve içeriklerde sosyal sorumluluk ve CAS 

çalışmaları yürütmüşlerdir.

İYİLİK PEŞİNDE KOŞ

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 tamamladılar. 

Bir sonraki aşama olarak planlama, birlikte çalışma, iletişim 

ve liderlik özelliklerini geliştiren iki günlük bir macera kampı 

Bronz Kategori için Eskişehir'in Yeni Sofça kamp 

bölgesinde Gümüş Kategori için ise Melikgazi kamp 

alanında kamp yapıldı.

Okul Gazetesi

Öğrencilerimiz 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Mayıs  

ayında  “Die Lupe” adlı öğrenci gazetesini Almanca ve 

İngilizce olarak çıkararak yabancı dilde yazma becerilerini 

sergilediler.

PASCH Okulları 10. Yıldönümü

19 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen   ALEV Okullarındaki 

PASCH Okulları etkinliğinde birbirinden farklı atölye 

çalışmalarına katılan öğrencilerimiz, başarılı ve keyifli bir 

gün geçirerek sertifikalarını aldılar.

IIMUN İELEV Özel Lisesi'nde Gerçekleşti

İELEV Özel Lisesi olarak,23-25 Kasım 2018 tarihleri 

arasında, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Ulusal Hareketi 

olarak adlandırılan IIMUN'e ev sahipliği yapmış olmaktan 

gurur duyuyoruz. Bu yıl IIMUN Türkiye konferansında, 

ulusal, uluslararası ve tarihi sorunlarla ilgili görüşmeler ve 

tartışmalar yapan komitelerin simülasyonunu 

gerçekleştirdik. Okulumuzdan, daha önce hem yurt içinde 

hem yurt dışında delegelik ve organizatörlük yapmış olan, 

geçen yıl gerçekleştirilen organizasyonda da yer alan 

deneyimli öğrencilerimizin desteği ile verimli bir konferans 

gerçekleştirildi. Katılımcı delegeler 3 gün boyunca büyük 

emeklerle, gece gündüz demeden çalıştılar. Sorunlara, 

delegelerimizin üzerinde saatlerce tartışıp üretmeleri 

sonucu çözümler bulunup konferansın son günü karar 

taslağı haline getirildi ve bu karar taslakları Birleşmiş 

Milletlere öneri olarak yazıldı. Öğrencilerimizin hazırlık ve 

konferans süreci boyunca birlik ve takım olmanın 

öneminden, insan ilişkilerine kadar birçok konuda 

kendilerini  geliştirdiklerine inanıyoruz.  Bizler bu tip 

etkinliklerle öğrencilerimizin Türkiye'de yetişen gençler 

olarak, ülkemizin ve dünyamızın her türlü sorununa karşı 

açık fikirli, ileri görüşlü, kültür, sanat, bilim ve sayısız farklı 

alanlarda farkındalık yaratarak, gerçek bir dünya vatandaşı 

olmalarını amaçlıyoruz.
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İELEV Forum

15- 18 Mart 2019  tarihlerinde  İELEV Özel Lisesi'nde  120 

öğrencinin katılımıyla ''İELEV Forum 2019 '' Türkiye'yi 

Kalkındırmak temalı eğitim-ekonomi-teknoloji alanlarındaki  

güncel sorunlara çözüm buldular, birlikte çalışarak  fikir 

alışverişinde bulundular.15 Mart  günü komite kurma 

çalışmaları  ve komite içi tanışma ,16-17 Mart tarihlerinde 

yapılan  komite çalışmaları sırasında  bu sorunlara yönelik  

çözüm taslakları  oluşturuldu ve taslaklar 18 Mart 2019  

tarihinde genel kurulda sunuldu.

EYP

EYP Kulübü olarak 19-22 Ekim 2018 tarihleri arasında 

Üsküdar Amerikan Lisesi IV. Eğitim Forumu'na katılan 

öğrencilerimiz, 4 gün boyunca  ekonomi, sağlık, eğitim, dış 

ilişkiler gibi bir çok konuda fikirlerini tartışarak çözüm 

önerileri bulmaya çalıştılar. 

Erasmus Plus İle Farklı Kültürlere Yolculuk

İELEV Özel Lisesi olarak; 4-10 Kasım 2018 tarihleri arasında 

Hollanda'nın Emmeloord şehrine ERASMUS+ Programı 

Okullar Arası Değişim Ortaklıkları proje kapsamında proje 

hareketliliği gezisi gerçekleştirilmiştir. Gezi boyunca öğren-

ciler ve öğretmenler Emelwerda College'de şehirlerini ve 

okullarını tanıtacak sunumları gerçekleştirmiş, oryantasyon 

ve grup oyunlarında yer almış, Noordoostpolder ve Urk 

kasabalarına götürülerek bu kasabalarda bilinen masal ve 

efsaneleri dinlemiş, IT araçları ile ilgili olan çalıştaya katılmış, 

Hollanda'ya ait masalları canlandırmak üzere drama prova-

ları yapmış, gruplar halinde proje logosu tasarlama üzerinde 

çalışmışlardır.  Amsterdam şehir turuna katılan grup, rehber 

öğretmen eşliğinde tarihi alanları gezerek bağlantılı efsaneler 

hakkında bilgi edinmiş, kanal turunun ardından Anne Frank'in 

evini gezmiştir. Geziden önce bir sunuma katılarak Anne 

Frank'in hikayesi ve dönem olayları hakkında bilgilen-

dirilmişlerdir.

17 Ocak 2019 Perşembe günü İELEV Özel Lisesi Erasmus 

Plus Projesi kapsamında yer alan bir grup öğrencimiz Hol-

landa hareketliliği sırasında öğrendikleri “Fourteen Days 

Trapped on an Ice Floe”adlı masalı İELEV Özel 125. Yıl 

İlkokulu 3C Sınıfı öğrencilerine sundular. Ayrıca İdil Zeynep 

Polat, katıldığı 2. Genç Kalemler Almanca Masal Yazma 

yarışmasında kendisine birincilik ödülü kazandıran masalı 

ilkokuldaki öğrenci kardeşleri ile paylaştı. Öğrencimizin  

kendi yazdığı masalı paylaşması, öğrencilerin masal okuma 

ve yazma konusundaki ilgilerini arttırmak adına güzel bir 

örnek oldu. Erasmus Plus Kulübü öğrencileri;  "Try to Tell a 

Timeless Tale" projesi kapsamında 21 Mart 2019 tarihinde de 

Nişantepe Ortaokulunu ziyaret ederek hem kendi kültürü-

müzden hem de farklı ülkelerin kültüründen toplam üç masa-

lı, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine sunmuşlardır. Kulüp öğrencileri, 

küçük kardeşlerinin farklı masal ve efsaneleri öğrenmeleri 

için seçtikleri masal ve hikâye türünden 110 kitabı sunum 

sonunda okula hediye ederek öğrencilerin kitap okuma 

süreçlerine katkı sunmayı amaçlamışlardır.

9-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Norveç Hof Skole'de 

gerçekleşen “Try to Tell a Timeless Tale” başlıklı proje 

çalışmalarını tamamlamışlardır. Öğrencilerimiz projenin 

konusuna uygun olarak, farklı bir kültürü yakından tanıma 

fırsatını yakalamış ve ortak ülke öğrencileriyle birlikte çok 

verimli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Hareketlilik boyunca 

proje grubu kendi şehirlerini ve okullarını tanıtan sunumlar 

yapmış, İngiltere, İspanya ve Türkiye tarafından senaryosu 

getirilen masalları drama derslerinde karışık gruplar 

halinde çalışmış ve sergilemiş, bölgede çok yaygın olan 

“cross country skiing” aktivitesine katılmış, Oslo şehrini 

ziyaret ederek hazine avı grup oyunuyla şehrin önemli 

noktalarını keşfetmiş, Nobel Barış Merkezi'ni gezerek bilgi 

edinmiş, birlikte okulun Erasmus Köşesi'ni güncellemiş, 

video düzenleme atölyesine katılarak gruplar halinde 

ürünler oluşturmuş, Midgard Viking Merkezi'nde rehber 

eşliğinde tarihi bilgiler edinmiş ve son olarak da okulun 

geleneksel mezuniyet balosuna katılarak güzel anılarla 

proje çalışmalarını tamamlamışlardır. Öğrencilerimiz farklı 

kültürleri yaşayarak tanıma ve kültürlere saygı duyma, 

ülkelere ait masal ve efsaneleri öğrenme ve yeni 

arkadaşlıklar kurma fırsatını yakaladıkları Norveç 

hareketliliğinden değerli tecrübeler edinerek Türkiye'ye 

dönmüştür. 

15-21 Haziran 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Melilla 

şehrinde ERASMUS+ Programı Okullar Arası Değişim 

Ortaklıkları projesi kapsamında gerçekleşen proje hareket-

liliğine 2 öğretmen ve 9 öğrenci ile katılım sağlanmıştır. 

Öğrenciler ev sahibi öğrencilerle ve aileleriyle kalarak 

günlük hayatta takip ettikleri rutinlerle tanışmış ve yeni bir 

kültürü yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. Ayrıca, oryan-

tasyon ve grup oyunlarında yer almış, 'comics' (masalları 

çizerek anlatma)üretme konusunda bir konferansa katıl-

mış, karışık gruplar halinde çalışmalara başlamışlardır. 

“Comparative Study of Tales and Legends across Europe” 

çalışmasına gruplar halinde devam eden öğrenciler, kültür 

gecesinde sahneye koyacakları performansların provala-

rını yapmışlardır. Bütün öğrenciler rehberler eşliğinde 

“Sefardi Route” gezisine katılarak şehrin önemli kültürel  

merkezlerini ziyaret etmişlerdir. 
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Ev sahibi ve konuk öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin 

katıldığı kültür gecesinde güzel vakit geçiren öğrencilerimiz, 

gecede bir İspanyol masalından önemli sahneleri canlan-

dırmış, bir İngiliz ve bir Hollanda masalını kukla gösterisi 

şeklinde sergilemiş, sonrasında veliler tarafından hazırlanan 

geleneksel yemekler yenmiştir.

Şehrin resmi belediye binası olan Plaza de Espana'ya 

giderek şehir başkanı tarafından karşılanmış ve  düzenlenen 

resepsiyona katılmışlar, projenin amacını ve sürecini 

paylaşarak yaygınlaştırma çalışmalarına katkıda 

bulunmuşlardır. Gymkana turuna katılarak modern sanat 

hakkında bilgi edinmişlerdir. “Old Town” (Eski Melilla)'yı 

gezen öğrenciler şehirle ilgili yeni bilgiler toplamıştır. Karışık 

gruplar halinde hazine avı oyununu oynayarak şehrin önemli 

noktalarını kendileri keşfetmişlerdir. Bir grup öğrenci akşam 

gerçekleşen mezuniyet törenine ve yemeğine ev sahipleri ile 

birlikte katılırken, kalan grup flamenko dans gösterisini 

izlemeye gitmiştir. Hem tipik bir mezuniyet törenini hem de 

geleneksel bir dansı izleme şansını yakalayan öğrenciler 

kültürle ilgili yeni bilgiler edinmişlerdir. 

 

Proje hareketlilikleri genel olarak projenin başlığına ve 

amacına çok uygun aktivitelerle dolu geçmiştir. Katılımcı 

öğrencilerimiz grupla çok rahat bir şekilde iletişim kurmuş ve 

yapılan bütün aktivitelerden hem keyif almış hem de büyük 

tecrübeler edinmişlerdir.  İngilizce dilinin kullanımı, farklı 

kültürleri yakından tanıma, masallar ve efsaneler ile ilgili 

detaylı bilgiler edinme, sorunlara çözüm üretme, teknoloji 

kullanımı, farklılıklara saygı duyma ve uyum sağlama, grup 

çalışmasında bir takımın parçası olduğunu hissetme gibi 

alanlarda öğrencilerimiz çok olumlu kazanımlarla geziyi 

tamamlamışlar ve katılım sertifikalarını almışlardır. 

ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir. Doğa 

korumanın önemini erken yaşlarda aşılamayı hedefleyen 

lise öğrencilerimiz, birinci sınıflar ile yaptıkları etkinlikte önce 

bilgilendirme sunumu yaptılar. Sunumun ardından 1.  sınıf 

öğrencilerinden kum zambağı ile ilgili resimler çizmelerini 

istediler. 1. sınıf öğrencilerinin kum zambağı ile ilgili mesaj 

içeren yaratıcı resimleri 1 Mart Dünya Yaban Hayatı Koruma 

Günü çerçevesinde lise binamızda sergilendi. İELEV Özel 

Lisesi WWF Doğa Öncüleri Kulübünün “Kum Zambağı 

Projesi” başka etkinliklerle devam edecektir.

DECHEMAX Yarışması

Bu sene de tüm 10. sınıf öğrencilerimiz, kimya dersi 

kapsamında DechemaX öğrenci yarışmasına katıldılar. 

Öğrencilerimizden Helin Ekmekçi, Defne Kamacı ve Bade 

Naz Kılıçoğlu DechemaX öğrenci yarışmasında birinci etabı 

başarıyla tamamlayarak ikinci etaba geçmeye hak kazandı-

lar. İlk etapta  sekiz hafta boyunca  grup olarak yarışan öğ-

renciler,  bu senenin konusu “Ulaşım ve Mobilite” dahilinde 

kimya, teknoloji ve biyoteknoloji alanındaki soruları cevapla-

dılar. “Chemieheute” takımı ilk etabı başarılı bir şekilde 

tamamladı ve sertifikalarını teslim aldılar. 

DI-DAT

DI kulübü öğrencilerimiz kendilerine verilen bir senaryo 

içinde saklı problem için yaratıcı çözümler geliştirmek için 

çalışmışlardır. Yaptıkları çalışmalarla öğrencilerimiz 21-24 

Şubat 2019 tarihlerinde Kuşadası'nda gerçekleşen Türkiye 

Finaline de katılmışlardır.

Bilgisayar Bilimi Eğitimi Haftası

İELEV Özel Lisesi  öğretmen, öğrenci ve çalışanları 5-7 

Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen “Bilgisayar Bilimi 

Eğitimi Haftası” kapsamında İELEV Makers Kulübü 

öğrencileri tarafından düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldılar. 

Etkinliklerin ilk iki gününde okulumuz öğretmen, öğrenci ve 

çalışanları öğle aralarında maker etkinlikleri ile keyifli vakit 

geçirdiler. Üçüncü gün ise Maker Kulübü öğrencileri 

öğrendiklerini arkadaşlarına ve öğretmenlerine aktardıkları 

atölye çalışmaları yaptılar. Öğrencilerimizin ve öğretmenle-

rimizin etkinliklere ilgileri büyüktü. Elektronik programlam-

anın Almanca da anlatıldığı atölye çalışmalarında keyifli 

anlar yaşandı.

İELEV Maker Car Race

İELEV Makers kulübü 15 Şubat 2019 Cuma günü, kulüp 

saatlerinde atık malzemeler kullanarak kendi ürettikleri ve 

“hackledikleri” araçları yarıştırarak gösteri yaptı. Atık 

malzemeler ve 3D yazıcıda ürettikleri malzemeleri elektronik 

devrelerle birleştirerek tasarladıkları Bluetooth kontrollü 

araçlar ve hackleyip cep telefonlarıyla kontrol ettikleri plastik 

arabaların yarışı ile show başladı. Sonrasında Maker kulübü 

öğrencilerinin hazırladıkları araçları cep telefonlarıyla 

kontrol ederek sürüş deneyimi yaşayan İELEV Liseliler 

eğlenceli dakikalar geçirdiler.

İELEV Özel Lisesi WWF Doğa Öncüleri Kulübünden 

“Kum Zambağı Projesi”

İELEV Özel Lisesi WWF Doğa Öncüleri Kulübünün 

uygulamaya geçirdiği “Kum Zambağı Projesi” ile bir yandan 

Şile sahilinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarını 

koruma altına alma çalışmaları sürdürülürken diğer taraftan 

lisemiz ve İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/ Ortaokulunda konu 
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Maker Faire

4 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen, Maker Kulübü öğren-

cilerinin organizasyonu üstlendiği bu etkinliğimizde maker 

alanında tüm İELEV Okulları olarak, paylaşım gerektiren 

çalıştaylar ve projeler sunuldu.

ESU-IPSC (International Public Speaking -Topluluk 

Önünde Konuşma Yarışması)

2019 yılı geleneksel ESU International Public Speaking 

Yarışması, 8 Mart 2019'da Üsküdar Amerikan  Lisesinde 

birçok okulun katılımıyla gerçekleşti. Katılımcıların topluluk 

önünde hem kendilerine verilen konuya ne kadar hâkim 

olduklarını hem de İngilizceyi ne kadar güvenle ve akıcı 

şekilde konuşabildiklerini sergiledikleri yarışmada, İELEV 

Özel Lisesini 11. sınıf öğrencimiz Ece Arslan temsil etti. 

Yarışma, "Yalan hızlıdır ama gerçek kalıcı” ve "Doğa ortak 

bir dildir” konularındaydı.

Jugend Musiziert 

Okullarımız Mart 2019'ta her yaş grubundan öğrencinin katıl-

dığı Akdeniz ülkeleri okulları müzik yarışmasına katılmak için 

Atina Alman okuluna gitti. Atinalı bir ailenin, evinde misafir 

ettiği ve Mısırlı, İsrailli, İtalyan, Yunan genç müzisyenleri 

tanıma fırsatı elde eden öğrencilerimiz Atina Alman Okulu 

elemelerin ardından çeşitli çalıştay ve gezilere  katıldılar. 

Yarışmaya Hotel California, Ghost, Feeling good, 

Summertime, Too Good at Goodbyes” ile pop şarkı katego-

risinde katıldılar. Yarışma öğrencilerimiz için hem İngilizce ve 

Almancalarını kullanabilecekleri hem de farklı ülkelerin 

müziklerine kulak verebileceğimiz güzel bir deneyim oldu. 

İELEV The Jugendfest 

İELEV Özel Lisesi olarak, ilk mezunlarımızı vermeye 

hazırlanırken, öğrencilerimizle bir geleneği başlatmak, 

bugüne ve geçmişe ait değerleri uzun yıllar boyunca bir 

sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla bir festival düzenlendi. 

Okul Aile Birliğimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin 

çalışmaları ve sponsorlarımızın desteği ile İELEV The 

Jugendfest'2019, 20-22 Haziran 2019 tarihleri arasında, 

konserler, söyleşiler, kültür ve sanat dolu pek çok etkinlikle 

gerçekleşti.

Tiyatro Kulübü

İELEV Özel Lisesi Tiyatro Kulübü, güzel sanatların en  

köklü dallarından tiyatronun öğrencilerin kişisel 

gelişimlerinde ve kendilerini hayata hazırlamakta önemli bir 

yeri olduğu fikriyle yola çıkmıştır. Evrensel değerleri 

barındıran Türk ve dünya tiyatrosunun örneklerini 

öğrencilerle buluşturmak kulübün en önemli 

hedeflerindendir. 

ASMA Matematik Yarışması

Amerika Uluslararası Matematik Birliği tarafından düzenle-

nen ASMA Matematik Yarışmasına öğrencilerimizin katılımı 

sağlanmıştır.  6 aşamalı bu yarışma sonucu öğrencilerimi-

zin oluşturduğu 8 kişilik takım, aldıkları toplam puanla, 

dünyada ikincilik seviyesindeki okullar arasında yer aldı. 

Dünyadaki pek çok ülkeden 200 farklı lise takımı bu 

yarışmaya katılmıştır. 

CEMC Canada Waterloo Üniversitesi 

Matematik Yarışmaları 

Dünyanın dört bir yanından öğrencilere aynı anda 

uygulanmakta olup, her yaş seviyesinde farklı bir isimde 

yapılmaktadır. Kısa yanıtlı soruların yer aldığı bu 

yarışmalara, matematik alanında istekli öğrenciler 

katılmaktadır. Sorular Waterloo Üniversi-tesi tarafından 

gönderilir ve değerlendirilir. Yarışma sonunda, her seviyede 

tüm dünyada yarışan öğrencilerin (yaklaşık her seviyede 

40.000 civarında öğrenci yer alır)  %25'i arasında yer alan 

öğrencilere, “Üstün Katılım” belgesi verilir. Bu belgeyi alan 

öğrenciler, dünyadaki farklı üniversi-telere başvurdukları 

zaman belli oranlarda burs alabilirler veya matematik 

dersinden muaf tutulabilirler. 

ÖZÜ Cup Spor Turnuvası

Her yıl  Özyeğin Üniversitesi tarafından geleneksel olarak 

düzenlenen ÖZÜ CUP Liseler arası Masa Tenisi, Satranç, 

Basketbol, Voleybol turnuvalarında  öğrencilerimiz 

okulumuzu başarı ile temsil ettiler

Marmara Okulları Tenis Turnuvası

İELEV Özel Lisesi olarak katıldığımız Marmara Okulları 

Tenis Turnuvasında Kızlar ve Erkekler kategorisinde 

aldıkları derecelerle öğrencilerimiz bizi gururlandırdılar.

İELEV Özel Lisesi Kız Voleybol Takımı

İELEV Özel Lisesi Genç B Kız Voleybol Takımımız, İstanbul 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 

tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında eleme 

maçlarını kazanarak grup birincisi olmuştur. Takımımız, 

İstanbul'da ilk 16 takım arasına girme başarısı göstermiştir.

Sezin Cumhuriyet Kupası

Kızlar kategorisinde Voleybol Takımımız, Erkekler 

kategorisinde Basketbol Takımımız  okulumuzu Sezin 

Cumhuriyet Kupası Turnuvasında temsil ettiler.
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Dünya Dans Günü

Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında 30 Nisan 2019 

Salı günü Özel Sezin Okulu tarafından düzenlenen ve 

misafir okulların katılımıyla gerçekleşen dans gösterilerinde 

öğrencilerimiz hazırladıkları lirik dans gösterisi ile 

okulumuzu çok güzel ve başarılı bir şekil de temsil ettiler.

Fizy Müzik Yarışması

Okulumuz Pop-Rock Orkestra Kulübü'nün katıldığı bir 

yarışmadır. 

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 düzenlenmektedir. 23 -

26 Nisan 2019 tarihleri arasında 11. sınıf öğrencileri için  

BayBIDS işbirliği ile “Almanya Bavyera bölgesi üniversite 

gezisi” gerçekleştirildi. 

Gezilen Üniversiteler: 

● Technische Universität München, 

● Ludwig-Maximilians-Universität München, 

● Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 

● Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 

● Ostbayerische Technische Hochschule Amberg

İELEV Özel Lisesi Öğrencileri Kariyer Planlaması

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus 

Slevogt,  Fairmont Quasar İstanbul Genel Müdürü Kai 

Winkler ve Bayern LB Türkiye Direktörü Bengü Erkoç 

okulumuza gelerek 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizle 

Almanya'daki üniversite eğitimi ve kariyer imkânları üzerine 

bir söyleşi yaptılar. 21. Yüzyılda  öğrencilerimizin kariyer 

seçimlerine ışık tutacak, kendi deneyimlerinden de örnekler 

sunarak çok değerli bilgiler paylaştılar. 

Açık Kapı Günü

İELEV Özel Lisemiz hakkında detaylı bilgilendirmenin 

yapıldığı, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erhan 

Erkut ile birlikte, Prof. Dr. Acar Baltaş, Dr. Alper Hasanoğlu, 

Prof. Dr. Ata Anıl ve Erol Evgin'in sunumlarıyla renklenen 

“İELEV Özel Lisesi Açık Kapı Günü”, 30 Haziran Pazar günü 

09.00 - 16.00 saatleri arasında İELEV Özel Lisesi 

Çekmeköy kampüsümüzde gerçekleşti.

AYÖF- Almanya'da Yüksek Öğrenim Fuarı 

22 Haziran 2019 tarihinde yaklaşık 450 kişinin katılımı ile ilk 

Almanya'da Yüksek Öğrenim Fuarımızı gerçekleştirdik. 

İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof.Dr. Erhan Erkut'un 

açılış konuşması ile başlayan programın ilk bölümünde 

sırasıyla Betül F. Sakınır Akay - DAAD (Alman Akademik 

Değişim Servisi) “Almanya'da Yükseköğrenim”, Prof. Dr. 

Klaus Klein - Köln Üniversitesi " Almanya'da Yabancı Öğ-

renci Olmak", Doç. Dr. Dilek Kurt - Türk Alman Üniversitesi 

“Türkiye'den Almanya'ya Üniversite”, Sevil Akın Erciyaş - 

Almanya Özel Üniversiteleri Platformu ve Almanya Eğitim 

Danışmanlığı “Almanya'da Özel Üniversiteler” ile ilgili 

bilgiler paylaştılar. Sonrasında yine Akademik Kurul Başkanı 

Prof.Dr. Erhan Erkut'un moderatörlüğünde gerçekleşen  

panelde İEL mezun öğrencileri konuklarımızla “Almanya'da 

Öğrenci Olma” deneyimlerini paylaştılar. Programın öğleden 

sonraki ikinci bölümünde ise eş zamanlı görüşmeler 

gerçekleşti. 
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Eş zamanlı görüşmeler: “Türk Alman Üniversitesi” Öğrt. Gör. 

Ezgi Dilek - Türk Alman Üniversitesi İletişim Birimi, “Alman-

ya'da Özel Üniversiteler” Sevil Akın Erciyaş ve  Till Rienäcker

(Almanya Özel Üniversiteleri Platformu ve Almanya Eğitim 

Danışmanlığı), “Alman Üniversitelerine Başvuru Süreci” 

Banu Jettman-  Jettmann Danışmanlık, “Almanya'da Öğrenci 

Deneyimleri” İstanbul Erkek Lisesi Mezunları ile  “Goethe 

Enstitüsü'nde Almanca Öğrenmek” Sinem Döger-Çorlu ve 

Kübra Wicher, “GIB Nedir? Abitur nedir?” Michael Schopp - 

İELEV Özel Lisesi Direktörü,  “GIB Diploması ile Üniversite 

Başvuru Süreci” Zeynep Yurtdagülen-İELEV Özel Lisesi Yurt 

Dışı Eğitim Danışmanı, “Almanya'da Öğrenci Olmak” İELEV 

Özel Lisesi Öğretmenlerinden,  “İEL Mezunu İş İnsanlarının 

Perspektifinden Almanya'da Okumak” Prof. Dr. Ata Anıl, 

İELEV Akademik Kurul Üyesi, DTMD Lüksemburg Üniversi-

tesi Öğretim Görevlisi, İ. Gürsel Yardımcı, İEL Mezunu 

Y. Makine Mühendisi. 

Katılan konukların son derece memnun olarak ayrıldıkları 

etkinliğimizin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için şubat ayınd 

yapılması planlandı.

İELEV Özel Lisesi Nesin Matematik Köyü Gezisi
Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz ile 8-10 Mart 2019 
tarihlerinde İzmir-Şirince'deki  Nesin Matematik Köyüne 
gezimizi gerçekleştirdik. Bu gezimizde öğrencilerimiz, 
Türkiye'nin değerli akademisyenlerden dersler aldılar. 
Matematiksel düşünebilme, soyutlama, çıkarım yapma, 
sonuçları öngörme, modelleme ve planlama becerileri 
geliştirme fırsatını elde eden öğrencilerimiz, doğal yaşam 
ortamında üç güzel gün geçirdiler.

İELEV Özel Lisesi Ankara - Anıtkabir Gezisi 

23-25 Kasım 2018  tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 

gezimizin ilk günü, bu çağdaş ülkeyi bize armağan eden 

Ulu Önder Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret ettik. Her Türk 

vatandaşının tatması gereken bu duyguyu, Atamız için  

yaptığımız anma töreniyle bizler de içtenlikle tatmış olduk. 

İkinci gün Anadolu topraklarının tarihini, kültürünü ve 

gelişimini Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde inceledik. 

Ardından Ankara'nın ilk yerleşim yeri olan Ankara Kalesi'ni 

ziyaret ettik. Daha sonra 1. ve 2. TBMM binalarına 

gerçekleştirdiğimiz geziyle, Cumhuriyet'in kurulmasının ve 

ülkemizin kalkındırılmasının ne kadar zor şartlarda 

başarıldığını bizzat kendi gözlerimizle gördük. Son gün ise 

Türk kültürünün değerlerini ve adetlerini “Yaşayan Müze”de 

deneyimledik. Gezimizi Beypazarı'ndaki yöresel tatlarla 

sonlandırdık. Hepimiz için çok öğretici olan bu gezi, 

ülkemizin başkenti Ankara'yı daha iyi tanımamızı sağladı.

 

İELEV Özel Lisesi, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali'nin 

İzinde “Karadeniz'in Kıyıcığında” Gezisi

İELEV Özel Lisesi hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri, 5-7 

Nisan 2019  tarihlerinde “Karadeniz'in Kıyıcığında-Rıfat 

Ilgaz ve Sabahattin Ali'nin İzinde Cide ve Sinop” kültür 

gezisini gerçekleştirdi. Video ve fotoğraf çekerek, günlük 

yazarak belgeler oluşturan öğrencilerimiz, Twitter'dan 

yaptıkları anlık paylaşımlarla da süreci yönettiler. İlk iki gün 

Sinop'ta “Tarihi Cezaevi, İnceburun Feneri, Sinop Kalesi, 

Paşa Tabyaları, Etnoğrafya ve Arkeoloji Müzeleri, Liman, 

Maket Yapım Atölyesi, Hamsilos Koyu” gezilirken Sabahat-

tin Ali ve Sabahattin Ali'nin şehirdeki izleri takip edildi. Cide 

ise üçüncü gün programının ana mekânını oluşturuyordu. 

Her yerde Rıfat Ilgaz'ın nefesini hissettiğimiz ilçede ilk 

durağımız yazarımızın müze hâline getirilen eviydi. 
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İELEV Sarı Siyah Pedallar Bisiklet Koşusu

17-19 Mayıs 2019  tarihlerinde, Beden Eğitimi Bölümü 

öğretmenlerimiz ve gönüllü öğrencilerimizin katılımı ile  “Sarı 

Siyah Pedallar Bisiklet Koşusu” düzenlendi. 17 Mayıs 2019 

Cuma günü Çanakkale'ye doğru yola çıkan öğretmen ve  

öğrencilerimiz 18 Mayıs 2019 Cumartesi  günü şehitlikler, 

siperler, müze ve anıtlar gezildikten sonra 18 Mayıs'ı 19 

Mayıs'a bağlayan gece 03.30 'da İstanbul Erkek Lisesi 

öğrencilerinin şehit olduğu Kanlı Sırt'ta  anma törenine 

katılarak 19 Mayıs 2019 Pazar  günü İstanbul'a döndüler.

İELEVTech Projesi 

İELEV Özel Lisesinde 21. yüzyıl becerileri gelişmiş 

öğrenciler yetiştirmek ve öğrenmeyi daha etkin hale getirmek 

önemli iki hedefimizi oluşturmaktadır. Bunu eğitim 

teknolojilerini kullanarak akademik bir bütünlük içerisinde 

yapmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin öğrenme ortamında  

aktif rol aldıklarında onlara kazandırılmak istenen bilgi ve 

kazanımlara daha kolay ulaştıkları bilinmektedir. Bu 

bağlamda amacımız teknoloji entegrasyonuyla kendi 

öğrenme deneyimlerini yaratmak, öğrencilerin daha iyi 

odaklanmalarını sağlamaktadır.

Bu çerçevede okulumuz tüm öğretmen ve öğrencilerine 

MacBook sağlar. Esnek öğrenme ortamlarının okulun her 

yerinde verimli çalışabilmesi için okul binalarındaki her kat, 

her sınıf, okul bahçeleri, yemekhane, spor salonu, müzik 

odaları, kütüphane ve laboratuvarlar güçlü erişim noktaları 

ve Apple TV'ler ile donatılmıştır.

İELEV, Apple Distinguished School 

(Apple Seçkin Okulu) 

İELEV Okulları, Apple Seçkin Okulu (Apple Distinguished 

School) olmuştur. Apple Seçkin Okulu, Apple'ın dünya 

çapında uyguladığı, teknoloji ile öğrenim vizyonuna sahip, 

liderlik ve eğitimde mükemmellik merkezleri olarak 

tanımladığı yenilikçi okullarda hayata geçirdiği bir 

akreditasyon programıdır. Birebir MacBook Projesi'yle 

başvurduğumuz programda, şartlar sağlanmış, Apple 

yetkililerinin ziyaretleri sonucunda okulumuz Apple 

Distinguished School olarak onaylanmıştır.
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Deutsches Sprachdiplom (DSD I ve DSD II)

Alman Devletinin Yurt Dışı 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 Almanca’nın yabancı dil olarak sınandığı tek okul 

sınavı olarak kabul etmektedir.

2015 yılı itibariyle İELEV Okulları, DSD sınavını uygulamaya 

ve yürütmeye yetkili kılınmıştır. 

İELEV Özel İlk ve Ortaokullarında 4. sınıf öğrencileri KMK 

(Almanya Kültür Eğitim Bakanlığı) tarafından uygulanan 

Uluslararası Karşılaştırmalı A1 sınavına, 6. sınıf öğrencileri 

Uluslararası Karşılaştırmalı A2 sınavına girerler. 8. sınıfta 

gönüllü öğrenciler DSD 1 (B1) sınavına girerler.

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. 

İELEV Anaokullarında eğitimin %80'i Almanca yürütülür ve 

her yaş grubuna özel program uygulanır. İlkokullarımızda 1-4 

seviyesinde 12 saat, ortaokullarımızda 5. sınıflarda 14 saat, 

6-8. sınıflarda ortalama 11 saat Almanca eğitim 

verilmektedir.

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.

İELEV İlkokulları ve Ortaokullarında eğitim gören 
öğrencilerimizin uluslararası sınavlara katılımları ve 
aldıkları sonuçlar aşağıda verilmiştir:

Sınıf
Katılan 
Öğrenci 

Başarılı 
Öğrenci 

68

84

89

112

107

100

8

6

4

DSDI

A2

A1

Başarı
Oranı

%60.71

%78.50

%89

DSD Sınav Başarıları / İELEV Özel Lisesi

2018 - 2019 102 94 %92

Başarılı 
B1/A2 Seviyesi

2018
2019

41

262017
2018

32

21

%78

%81

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 5, 6 ve 7. Sınıflarımızdan 

37 öğrencimiz ile 21-24 Aralık 2018 tarihlerinde 

Nürnberg'de “Weihnachtsmarkt” gezisi gerçekleştiril-

miştir. Gezi süresince öğrencilerimiz, Almanya'nın tarihî 

ve kültürel özelliklerini yakından tanımanın yanı sıra 

günlük Almanca konuşma becerilerini geliştirme fırsatı 

bulmuşlardır.

14 – 22 Mart 2019 tarihleri arasında İELEV Özel 

Ortaokulu Avusturya Kayak Kampı 7. Sınıflarımızdan 5 

öğrencimizin katılımı ile gerçekleşmiştir. Öğrencilerimiz 

ilk iki gün Alman öğrencilerin evinde konaklamışlardır. 

Ardından Alman öğrencilerle birlikte Oberau Kayak 

Merkezine giderek geziyi tamamlamışlardır

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu öğrencilerimiz 12-18 

Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde 

düzenlenen “Futbol Kampı” na katılmışlardır. Kamp 

süresince öğrencilerimiz, futbol branşına özgü teknik, 

taktik ve mental çalışmalarla kişisel gelişim sağlarken

iyi bir takım olmak için birlikte hareket etmenin önemini 

kavrayıp  Almancalarını ilerletmişlerdir.

Dil ile kültürün bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, 

öğrencilerimize Almanca dil becerileri kazandırmak, 

öğrencilerimizin Alman kültürüyle ilgili değerler edinme-

lerine yardımcı olmak ve yaşayarak öğrenme amacıyla 

Almanca dil öğrenimini dersler dışında tüm seviyelerde 

desteklemek için etkinlikler, geziler ve kamplar 

düzenlenmiştir.
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İELEV Özel Ana Sınıfı ve İlkokulu, 1. ve 2. sınıf öğren-

cileri ve velilerinin katılımıyla “Bingen Veli- Çocuk Gezisi” 

(14- 19.4.2019) gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz Bingen'de 

bulunan “Grundschule an der Burg Klopp” okulunda 

derslere katılmışlardır.  Okul sonrası ise velileri ile birlikte 

çeşitli aktiviteler ve geziler gerçekleştirilmiştir.

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu Voleybol Kız Takımımız  

Haziran 2019'da Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde 

gerçekleştirilen “United Word Games” e katılan küçük kız 

voleybol takımımız, 12.000 sporcunun farklı yaş kategorisi 

ve branşta mücadele ettiği Birleşik Dünya Oyunları' nda 

okulumuzu en iyi şekilde temsil ederken turnuvayı grup 

dördüncüsü olarak tamamlamışlardır.

İELEV Özel İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerimiz Beyoğlu'nda 

bulunan Goethe Enstitüsü'nün Alman Kütüphanesini ziyart 

etmişlerdir. Almanca dil öğrenimine yönelik motivasyonu 

arttırmak, okuma alışkanlıklarını pekiştirmek, Alman 

yazarları ve kültürünü daha yakından tanımalak için 

düzenlenen gezide öğrencilerimiz kütüphane ve kitaplarla 

ilgi birçok bilgi edinmişlerdir. 

  

İELEV Özel Ortaokulu öğrencimiz Deniz Sinemillioğlu'nun 

Alman Dışişleri Bakanlığı tarafındınan düzenlenen 

''Freunde ohne Grenzen / Friends without Frontiers'' adlı 

uluslararası hikaye yarışmasını dünya birincisi olarak 

tamamlamıştır.

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu Almanca Bölümü olarak   

28 Şubat 2019 tarihinde oyuncu, beden dili ve iletişim 

koçu Simone Mutschler'i konuk ederek 6 ve 7. sınıf 

öğrencilerimiz ile aktif bir etkinlik gerçekleştirdik.

Her yıl bir okulumuzun ev sahipliği yaptığı Almanca Öğret-

menler Günü etkinliği, 2019 yılında İELEV Özel 125. Yıl 

İlkokulu/ Ortaokulunda gerçekleşmiştir. Mart 2019'de ger-

çekleşen geleneksel 8. Almanca Öğretmenler Günü 4. kez 

Goethe Enstitüsü ile birlikte düzenlenmiştir. Yurt dışı ve 

yurt içinden Almanca Öğretmenlerini ağırladığımız etkin-

liğimize yüksek oranda katılım sağlanmıştır.

Haziran 2019'da 8. sınıf öğrencileriyle İELEV Okulları 

Berlin Mezuniyet Gezisi gerçekleştirilmiştir.

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıflarımızdan 

37 öğrencimiz ile 21-24 Aralık 2018 tarihlerinde 

Nürnberg'de “Weihnachtsmarkt” gezisi düzenlenmiştir. 

Gezi süresince öğrencilerimiz, Almanya'nın tarihî ve 

kültürel özelliklerini yakından tanımanın yanı sıra günlük 

Almanca konuşma becerilerini geliştirme fırsatı 

bulmuşlardır.

İELEV Özel İlkokulu ve Ortaokulu 1-7. sınıf öğrencileri-

miz velileri ile 15-18 Aralık 2018 tarihleri arasında, 

“Nürnberg Yeni Yıl Panayırı”nı ziyaret ederek, Alman-

ya'nın tarihî ve kültürel özelliklerini yakından tanımanın 

yanı sıra günlük Almanca konuşma becerilerini geliştirme 

fırsatı bulmuşlardır.

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 katılmışlardır.  Alman TV kanalı ZDF'de 

yayınlanan yarışmada İELEV Özel Ortaokulu 5. sınıf 

öğrencilerimiz ikinci, İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu 4. sınıf 

öğrencilerimiz ise birinci oldular.

İELEV ilk ve ortaokullarında 4. sınıf itibariyle DSD 1 

sınavına hazırlık amacıyla yazma, okuma-anlama, 

dinleme-anlama ve konuşma becerilerini ölçen Dönem 

Değerlendirme Sınavları (DDS) uygulanmıştır. 

İELEV Ortaokulları'nda 8. sınıf öğrencilerimiz mart 

ayında DSD 1 sınavına katılmışlardır.

4 ve 6. sınıf öğrencilerimiz Almanya Kültür Bakanlığı 

tarafından uygulanan Uluslararası Karşılaştırmalı A1 ve 

A2 sınavlarına katılmışlardır.

İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu& 

İELEV Özel 125.Yıl İlkokulu/Ortaokulu 

Ortak Etkinlikleri

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu “Minticity İnteraktif Almanca 

online eğitim portalı” 2018-2019 yılında, Türkiye'deki tüm 

kullanıcı okullar arasında “En iyi, çok yönlü ve en aktif kul-

lanan okul” seçilmiştir.

Mart 2019!da Minticity karakteri “Minti”, İELEV İlkokulu ve 

Ortaokulu öğrencilerimizi ziyaret etmiştir ve en çok Mintos 

kazanan ve en aktif olan öğrencilerimiz ödüllerini almışlar-

dır.

Okullarımızın Aldığı Ödüller
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Hans- Sachs- Gymnasium (Nürnberg) öğrencileri 19 – 26 

Ekim 2018 tarihleri arasında İELEV Okullarımızın 7. Sınıf 

öğrencilerini (10 öğrenci) “Öğrenci Değişimi Programı” 

kapsamında ziyaret etmişlerdir. Nürnbergli öğrenciler bir 

hafta boyunca öğrencilerimizin evinde konaklayarak bol 

kazanımlı bir İstanbul turu gerçekleştirmişlerdir. 

1 – 7 Haziran 2019 İELEV Okulları 7. sınıf öğrencilerimiz 

(10 öğrenci) Hans- Sachs- Gymnasium'a gitmişlerdir. 

Öğrencilerimiz Alman yaşıtlarının evlerinde konaklayarak, 

Alman öğrencilerle derse girdiler, birlikte proje yürüttüler 

(“Şehir rehberi”), aktivitelere ve gezilere katıldılar.

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

etkinliği okulun açıldığı ilk gün İELEV Okulları 1. sınıf 

öğrencilerimiz ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sonunda her 

öğrencimize kırtasiye malzemesi, şekerleme vb. ile 

doldurulmuş “Schultüte” hediye edilmiştir. 

26 Eylül 2018 tarihinde İELEV Okulları 1 – 8. sınıflar 

seviyesinde İngilizce Bölümü ile birlikte Avrupa Dil Günü 

gerçekleştirilmiştir.

İELEV Okullarında Alman kültürünün bir parçası olan 

Laterne, Paskalya, Fasching, St. Martin, Nikolaus gibi 

çocuklara yönelik etkinlikler, öğrencilerimizin yaş 

seviyelerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 

İELEV Okulları geleneksel 15. Yeni Yıl Panayırı Aralık 

2018'de düzenlenmiştir. Okullarımızın en büyük sosyal 

sorumluluk projesi olan bu etkinliklerde elde edilen gelir 

ihtiyaç sahibi kardeş okul, kurum ve kuruluşlara 

bağışlanmıştır.

Mayıs/ Haziran 2019'de İELEV İlkokulları 1, 2, 3. ve 4. 

sınıf öğrencilerimiz “Yıl Sonu Almanca Tiyatro 

Gösterileri”lerini velilerimize sahnelemişlerdir.

İngilizce

İELEV İlkokullarında İngilizce eğitimi ana sınıfı itiba-

rıyla başlar. Ana sınıfında haftada  1 saat, 1. sınıflarda 2 

saat, 2. sınıflarda 3 saat, 3-7. sınıflarda 4 saat, 8.sınıflar-

da 3 saat olarak sürmektedir. Bütüncül (holistic) ve 

tümevarım (Inductive) metotları kullanılarak farklı etkin-

likler ve eğitim teknolojileri uygulamaları ile öğrencileri-

mizin dil edinimini istenilen seviyeye taşımak asıl 

hedeftir. 

Pre-A1 Cambridge Starters sınavı uygulanır: 4. sınıf

A1 Cambridge Movers sınavı uygulanır: 5. Sınıf

A2 Cambridge Flyers sınavı uygulanır: 6. sınıf

A2 KEY: 7. Sınıf

B1 PET: 8. Sınıf

Cambridge Esol Sınavları

İngilizce bilgileri uluslararası geçerliliği olan Cambridge 

Esol Sınavları ile ölçümlenir. 

JMUN Junior Model Birleşmiş Milletler: 

Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz Koç Okullarında 

düzenlenen JMUN Junior Model Birleşmiş Milletler 

etkinliğine katılmıştır.  Projenin amacı öğrencilerimizin 

edindikleri dili farklı bir kulvarda kullanmalarını sağla-

maktır. Model Birleşmiş Milletler konferansları farklı 

okullarda düzenlenmektedir ve Birleşmiş Milletlerin 

simulasyonu şeklinde uygulanır.

World Scholar's Cup yazma becerilerini, münazara 

yeteneklerini ve genel kültür becerilerini ölçen 

uluslararası ve disiplinler arası bir yarışmadır. Yarışma 

sonucunda farklı alanlardan aldıkları puanlara göre 

öğrencilerimiz ödüllendirilmişlerdir. Efe Ergelen, takım 

münazarası kategorisinde 3 gümüş madalya ,120 

sorudan oluşan altın sınavlar kategorisinde 25.olarak 4 

adet altın madalya ve sanat alanında özel yetenek 

ödülüne layık görülmüştür.

English Language Week etkinliği sınıf seviyelerinde 

farklı etkinliklerle gerçekleştirilmiştir. “English Language 

Week” etkinliğimizin amacı edinilen dilin günlük hayatta 

kullanılmasını pekiştirmektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 

sınıflarımızda Word Hunters, Just Dance, İngilizce 

Karaoke, Kahoot, Talent Show, TEdx konuşmaları, 

Spelling Bee gibi İngilizce etkinlikler uygulanmıştır. 

Happy Days Theatre anlaşması ile okulumuz ilkokul 

öğrencilerine yabancı uyruklu tiyatro oyuncuları 

tarafından konferans salonunda “Harry Potter” isimli 

oyun İngilizce olarak sergilenmiştir. 
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World Scholar's Cup İzmir: İELEV Özel 125.Yıl Ortaokulu 

7.sınıf düzeyinde 6 öğrencimiz 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde 

İzmir SEV Okullarında gerçekleştirilen “World Scholar's Cup” 

adlı yarışmaya katıldı. World Scholar's Cup'ta üçer 

öğrenciden oluşan takımlar hâlinde yarışılmakta olup 

turnuva dört bölümden oluşmaktadır: “The Scholar's 

Challenge, Collaborative Writing, The Team Debate ve The 

Scholar's Bowl”. Bazı turnuvaların sosyal ve akademik 

alanlarda ek bölümleri de yer almaktadır. Bölgesel 

turnuvalardaki pek çok alanda kişisel ve takım olarak 

kazanılan başarılar ödüllendirilmektedir. Bu nedenle World 

Scholar's Cup; çocuklara takım çalışmasının nasıl 

yapılabileceğini gösteren, öğrencilerin öz güvenini geliştiren 

ve bütün bunları İngilizcelerini kullanarak yapmalarını 

sağlayan en keyifli yarışmadır. World Scholar's Cup'a katılan 

7. sınıf düzeyindeki 6 öğrencimiz 7 farklı alandan oluşan 4 

ayrı etapta yarıştılar. Öğrencilerimiz; yarışları büyük başarı 

ile tamamlayarak 13 altın, 36 gümüş madalya ve 1 kupa ile 

geri dönerek benzersiz bir başarıya imza attılar. 

World Scholar's Cup Global Finali Lahey Hollanda: 

İELEV Özel 125.Yıl Ortaokulundan 3 öğrencimiz 

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen World Scholar's 

Cup (WSC) Global Finalindeki yarışmalarda bizi 

gururlandıran başarılar elde ederek üç altın ve dört gümüş 

madalyayla döndüler. Ortaokul 7.sınıf seviyesinde 3 

öğrencimiz İngilizce dil becerilerini sergiledikleri çeşitli 

yarışmalarda toplamda 3 altın ve 4 gümüş madalya elde 

ettiler. Toplamda elliden fazla ülke ve iki bin beş yüzün 

üzerinde öğrencinin katılımıyla Lahey Global Turu, World's 

Scholar's Cup (WSC)'nin en büyük etkinliğidir. 

TEDxYouth@IELEV125Çekmeköy: İELEV Özel 125.Yıl 

Ortaokulumuz bu yıl ilk kez düzenlenen ve ortaokul 

seviyesinde Türkiye'de bir ilk olan TEDxYouth etkinliğine    

ev sahipliği yaptı. TEDxYouth@IELEV125Çekmeköy resmî 

lisansı ile gerçekleştirilen etkinlikte farklı alanlardan 11 ko-

nuşmacı; yaklaşık 100 genç ve veli ile hayallerini, fikirlerini, 

öykülerini paylaştı. 27 Nisan'daki konferansın teması ikilem, 

bir diğer adıyla dilemmaydı. İngilizce Bölümü önderliğinde 

ve 16 öğrenciden oluşan TEDxYouth Kulübü tarafından 

düzenlenen etkinlikte Yazar Sanem Kale, Arabulucu Avukat 

Ezgi Öztürk, İELEV Özel Lisesi öğrencimiz Kaan Baysal, 

Pedagog ve Eğitmen Tracey Sinclair, Öğretim Görevlisi 

Alper Almelek, Baruthane Pilavcısı Nedim Şahin, Akade-

misyen Dr. Yavuz Samur, Kaykay sporcusu Cenk Kulioğlu, 

sosyal medya fenomeni Chaby Han, Oyuncu Hakan Bilgin 

ve Karikatürist Emrah Ablak kendi hayatlarındaki ikilemleri 

anlattıkları TEDx konuşmaları ile katıldılar. 

Spelling Bee Yarışması: İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/ 

Ortaokulu İngilizce Bölümü tarafından düzenlenen Spelling 

Bee Yarışması, tüm sınıflarımızda başarıyla tamamlandı. 

Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz “Spelling Bee (Kelime 

Oyunu) Yarışması”na 3, 4, 5, 6 ve 7.sınıf öğrencilerimiz ka-

tıldılar. Sınıflarda gerçekleştirdiğimiz yarışmalarda öğrenci-

lerimiz kendi sınıf arkadaşlarıyla sınıf birincisi olmak için 

yarıştılar. Geçtiğimiz yıllara göre farklı gerçekleştirilen yarış-

mamızda sınıflar birbirleriyle yarışmadı, her sınıftan bir 

şampiyon seçildi. 

English Week: İngilizce Haftası birçok etkinlik ve yarışma-

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

8. sınıflarda Plickers yarışmaları düzenlendi. Başarılı olan 

öğrencilere sertifikalar, okuma kitapları, bez çantalar ve 

madalyalar verildi. 
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Cambridge ESOL Sınavları: İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / 

Ortaokulu 4, 5, 6, 7 ve  8. sınıf öğrencilerimiz; 18 Mayıs 

2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen “Cambridge Üniver-

sitesi” nin Avrupa Dil Çerçeve Programı (CEFR - Common 

European Framework of Reference for Languages) kapsa-

mında düzenlediği ve öğrencilerin dil yeterliliklerini ölçen 

“ESOL Sınavları”na katıldılar. Sınavda başarılı bir perfor-

mans göstererek dil yeterlilik sertifikalarını almaya hak kaza-

nan 45 öğrencimize, uluslararası geçerliliği olan sertifikaları 

takdim edildi ve başarıları büyük bir coşkuyla kutlandı. 

“Starters” sınavına 3 öğrenci, “Movers” sınavına 13 öğrenci, 

“Flyers” sınava 7 öğrenci, “KET” sınavına 13 öğrenci ve 

“PET” sınavına 9 öğrenci katıldı.
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Profesyonel Gelişim: İngilizce öğretmenlerimizden Bikem 

Özdinç Tanrıverdi Apple Distinguished Educators 2019 

sınıfına katılmaya hak kazandı. Dünyanın birçok yerinden 

gelen meslektaşlarıyla Hollanda'da bir araya gelerek 

öğretim ve öğrenmede teknoloji alanında ortak çalışmalar 

yaparak ADE Community'nin bir üyesi hâline geldi. İngilizce 

Zümre Başkanı Mansur Asrar İtalya'nın Recanati şehrinde 

düzenlenen Eli-İber Çalıştayında farklılaştırılmış eğitim ve 

sınıfta inovasyon üzerine bir eğitim düzenledi. Mansur 

Asrar ayrıca Oxford Teacher Academy tarafından düzen-

lenen ELT Management Eğitiminde başarı elde ederek 

sertifika aldı. İngilizce öğretmenleri Bikem Özdinç Tanrıverdi 

ve Selcen Öğütcen Avcı Cambridge ESOL sınavları için 

Starters, Movers, Flyers, KEY ve Preliminary seviyelerinde 

Speaking Exam Assessor oldular. Selcen Öğütcen Avcı, 

OET (Occupational English Test) Speaking Exam Assessor 

oldu.

Zorbalık Çalışması: Rehberlik Birimi ile beraber yürütülen 

Zorbalık konusunda okul toplumunu bilgilendirme çalışmaları 

kapsamında 7 ve 8.sınıflar ile çeşitli çalışmalar yapıldı. İngi-

lizce Bölümü tarafından hazırlanan ve 6. sınıf öğrencilerinin 

oynadığı “Kelimeler Acıtır/Words Hurt” adlı kısa film okul 

toplumu ile TEDxYouth etkinliği katılımcıları ile paylaşıldı.

Avrupa Diller Günü: İELEV Özel 125. Yıl 

İlkokulu/Ortaokulu Yabancı Diller Bölümü olarak “Avrupa 

Dilleri Günü”nü öğrencilerimizin genel kültür bilgilerini de 

kullandıkları Almanca ile İngilizce etkinlik ve oyunlar 

eşliğinde 26 Eylül 2018 Çarşamba günü kutladık.

Londra BETT Fuarı ve Londra Apple Çalıştayı: İngilizce 

Zümre Başkanı ve Eğitim Teknolojileri Uzmanı Serhat 

Gürgün İngiltere'nin başkenti Londra'da Ocak 2019 tarihinde 

düzenlenen BETT Fuarına katılarak eğitim teknolojilerinde 

dünyadaki yenilikleri ilk elden görme fırsatı elde ettiler. Yine 

aynı tarihte Londra'da düzenlenen Apple Konferansına 

katılarak Distinguished Apple School olan okulumuzda 

uygulanabilecek yenilikleri öğrenme fırsatı elde ettiler. 
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Ana Sınıfı /İlkokul ve Ortaokul 
Bilişim Teknolojileri Dersi 
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Ana sınıfından 7. sınıfa kadar uyguladığımız bilişim teknolo-

jileri dersi müfredatımız teknoloji gerekliliklerine göre eğitim 

ve öğretim yılının başında güncellenmektedir. Algoritmik dü-

şünme 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 şu şekildedir: Temel ve ileri Mac OSX 

eğitimi, dijital vatandaşlık, temel ve ileri iPad uygulamaları 

eğitimi, dijital hikâyeleme, temel bilgisayar kullanımı, bilişsel 

düşünme, ofis programları, algoritmik düşünme, artırılmış 

gerçeklik, STEM uygulamaları, grafik tasarım ögeleri, 

kodlama, 3B tasarım. Kodlama çalışmaları klasik kod yazma  

öğretimi yanında grafiksel kodlama ve oyunlaştırma 

(gamification) desteğiyle yürürütülmektedir. 4. sınıfa kadar 

çeşitli kodlama araçları ile algoritmik düşünme becerisi 

kazanan öğrencilerimiz, 5. sınıftan itibaren Python kodlama 

dili öğrenmektedir. Öğrencilere bilgi güvenliği, internet ve 

medya okuryazarlığı kazandırılmasına yönelik çalışmalar da 

öğretim programımız kapsamında yer almaktadır. Dersler, 

konu ve kazanımlarına göre iMac laboratuvarlarında ve 

sınıflarda iPad'ler ile yürütülmektedir.

Bilişim Teknolojileri Derslerinin 

Akademik Entegrasyonu 

Eğitimde teknoloji kullanımını desteklemek, 

Teknoloji eğitimini akademik derslerle entegreli işleyerek 

öğrenmeyi kolaylaştırmak,

Akademik derslerde özellikle anlaşılması zor olan konula-

rın kavranmasını teknoloji ile desteklemek, 

STEM çalışmalarının müfredata dâhil edilerek bu felse-

fenin okulda bir kültür olarak benimsenmesi amacıyla 

bilişim teknolojileri derslerinin diğ er disiplinler ile olan 

çalışmalarının sistematik bir düzen içinde yürütülmesi 

çalışmalarını sürdürmek. 

İELEV Özel Lisesi Bilgisayar Bilimi Dersi 

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 programlama dili ile ilgili temel 

becerileri kazandıktan sonra Micro:bit devresini Python ile 

kodlayarak fiziksel programlama yapacaklardır. 

Bilgisayar Bilimi Dersinin Akademik Entegrasyonu 

Disiplinlerarası iş birliği ve öğrencilerin diğer derslerde 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 konularda dönem 

boyunca eğitim verilir. Bu konular işlenirken içeriğin, 

mümkün olduğu kadar akademik derslerde o hafta 

işlenecek konulardan seçilmesi hedeflenmektedir. 

Gerçekleşen Etkinlikler&Yarışmalar 

İELEV Okulları Geleneksel Yeni Yıl Panayırlarında, 

İELEV 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. 

Öğrencilerimiz maker kulüplerinde maker, robotik, 

tasarım odaklı düşünme ve proje geliştirme konularında 

eğitim alarak kendi projelerini geliştirdiler.

Maker Kulübü öğrencileri geliştirdikleri projelerle yine 

uluslararası bir yarışma olan “Robotex Yarışması”nın 

Türkiye ayağına katılarak ortaokulda birincilik, lisede 

ikincilik, ilkokulda ve lisede 3 jüri özel ödülü kazandılar.
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İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu öğrencileri dünyanın en 

saygın robotik yarışmalarından biri olan ve 21-23 Mart 

2019 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen 

RoboRAVE Robotik Competition'da büyük ödülü aldılar. 

“Akıllı Organ Taşıma Kutusu” projesiyle ülkemizi 

temsilen Bilişim Teknolojileri Yöneticimiz Yonca 

Özgün'ün mentörlüğünde yarışmada birinci olan İELEV 

Makers Kulübü 7.sınıf öğrencileri Barkın Özer, 

Murathan Abdullaev ve Efe Kayra Atay, yarışmaya 

katılan üniversite öğrencilerinin arasından sıyrılarak 

büyük bir başarıya imza attılar ve ülkemize altın 

madalya kazanarak döndüler.

Marmara Üniversitesinin düzenlediği “MarmaraMIG 

Robotik Yarışması”nda öğrencilerimiz “Jüri Özel Ödülü” 

kazandı.

“Robotis Robotik Yarışması”na katılan ilkokul ve 

ortaokul öğrencilerimiz yaptıkları proje ile “Jüri Özel 

Ödülü” kazandı. 

İlkokul 3.sınıflar ve lise hazırlık sınıfları ile 60'tan fazla 

ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve SDG kazanımlarını 

içeren Innovate Your Dreams projesi kapsamında 7 

haftalık bir çalışma yapıldı.

Avrupa Kodlama Haftası ana sınıfı, 1, 2, 3 ve 4.sınıflar 

ile ortaokulda çeşitli kodlama etkinlikleri tüm bilişim 

teknolojileri dersinde uygulandı. 

Bilgisayar Bilimi Haftası, bilişim teknolojileri dersinde 

tüm kademelerde sınıf seviyelerine uygun “hour of 

code” etkinikleri ile kutlandı. 

İELEV Maker Faire 

İELEV Maker Faire, maker hareketini yaygınlaştırmak için 

İELEV Okullarının Maker Kulüpleri öğrencileri ve 

öğretmenleri tarafından “Kendin yap.” kültürünün kutlandığı 

ulusal bir festivaldir. İELEVMaker Faire'ın ikincisi 4 Mayıs 

2019'da gerçekleşti. İELEV Maker Faire'da öğrencilerimiz 

yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaşma şansı buldular. 

Etkinlikte, öğrencilerden öğrencilere, öğrencilerden velilere 

yönelik birçok farklı atölye çalışması ve 50'den fazla stantta 

proje sunumları gerçekleştirildi. 

RoboRave Turkey

Merkezi Amerika'da olan 2001 yılında New Mexico'da 

düzenlenmeye başlayan ve bugüne kadar Amerika, Çin, 

Fransa, Polonya, İspanya gibi 20 farklı ülkede gerçekleşen 

RoboRave Robotik Yarışması Türkiye'de ilk defa 4 Mayıs 

2019 tarihinde İELEVMakers öğrencilerinin organizasyo-

nunda İELEVMaker Faire'da gerçekleşti. Birçok okulun 

katılım sağladığı yarışmada birbirinden güzel projeler 

yarıştı.
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Apple Distinguished School'lar (Apple Seçkin Okulları), 

Apple'ın öğretim ortamı vizyonumuzu gösteren, liderlik ve 

eğitimde mükemmellik merkezleridir. İELEV Okulları olarak 

2014-2015 eğitim öğretim yılında başlattığımız 1:1 iPad 

Programımızla, Apple'ın teknoloji ile öğrenim vizyonu 

göstererek eğitimde liderlik ve mükemmellik açısından 

dünyanın en yenilikçi okulları arasında olduğuna inandığı 

Apple Distinguished School olarak (2018-2021) kabul 

edilmiştik. Bu doğrultuda öğrenme öğretme ortamlarındaki 

yenilikçiliğin sürdürülebilirliğine yönelik yürüttüğümüz 

çalışmalarımız tüm branşlar ve sınıf düzeylerinde gelişerek 

devam etmektedir.

Öğrenme öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamaları, Eğitim Teknolo-

jileri Bölümü tarafından belli bir teknoloji planlama modeli 

doğrultusunda devam etmektedir. Teknolojik dönüşüm kap-

samında sürekli inovasyonun sağlanması için öğretmenle-

rimize ve öğrencilerimize yol gösterici AR-GE çalışmalarımızı 

yoğunlaştırdık.

7 Aralık 2018 tarihinde 2. Eğitimde İnovasyon Zirvesini 

(EİZ'18) gerçekleştirdik. Prof. Dr. Erhan Erkut moderatörlü-

ğünde, Prof. Dr. Cem Say, Prof. Dr. Uğur Batı, Dr. Fatoş 

Karahasan ve Dr. Ergün Akgün'ün katıldığı panel ile 

başlayan zirve, öğleden sonra yapılan 27 eş zamanlı sunum 

ve atölyeler ile devam etti. 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla öğretmen öğrenci 

etkileşimini daha efektif ve interaktif olmasını sağlayacak 

Schoolwork (Okul) uygulamasını hizmete geçireceğiz. 

Böylece öğrenciler tek bir platform üzerinden  

öğretmenlerine öğrenme ürünlerini (proje, ödev, ev 

çalışması vb.) hızlı ve kolay bir şekilde gönderebilecek. 

Ayrıca bu sistem hem öğrencilerimize hem de 

öğretmenlerimize 200GB iCloud depolama hizmeti de 

veriyor. Bu sistemin çalışması için Apple School Manager 

üzerinden hesapları ve sınıfları aktive etme çalışmalarımız 

başladı. Öğretmenlerimize sağlanacak MacBook cihazlar 

ile dijital öğretim içeriklerinin daha verimli bir şekilde 

oluşturulması süreci başlayacak.

Öğretmenlerin sınıf içi mobil cihaz izleme sistemi çalışma-

larımız tamamlandı. Classroom uygulama entegrasyonun 

tamamlanmasıyla sınıf içerisindeki öğrenci cihazları öğret-

menlerimiz tarafından kontrol edilebilir duruma geldi. 

Öğretmenlerimize açtığımız İELEV Apple Teacher Akade-

misi ile öğretmenlerimizin tamamının uluslararası akredi-

tasyona sahip birer Apple Teacher olmasını hedefliyoruz. 

Buna yönelik eğitim planlamalarımız tamamlandı. Yıl so-

nunda Apple'ın eğitsel “Everyone Can Create” programı 

faaliyete geçirilecek. Apple Teacher öğretmenlerimiz ile 

daha yaratıcı ve üretkenliği ön plana çıkaran öğrenci ürün-

lerinin ortaya çıkmasını planlıyoruz.

Uluslararası en önemli eğitim etkinliklerinden olan ISTE ve 

BETT'e davetli olarak katıldık. 24-27 Haziran 2018 tarihleri 

arasında, Chicago-ABD'de gerçekleşen ISTE 2018 konfe-

ransında “An Instructional Design To Develop One-to-One 

Teaching Strategies In K12 Schools” ve 23-24 Nisan 2018 

tarihleri arasında Abu Dhabi-BAE'de gerçekleşen BETT 

MEA konferansında “A New Approach for One-to-One 

Digital Learning with iPad” konulu sunumlarımızı gerçekleş-

tirdik. Ayrıca 23 Mart 2018'de gerçekleşen 3. Eğitim Tekno-

lojileri Zirvesine “Eğitimde İyi Örnekler”i ve 26 Nisan 2018 

tarihinde Sakarya Üniversite Eğitim Fakültesine “Eğitim 

Teknolojileri ve Teknolojide Öğretmenin Rolü”nü anlatmak 

için konuşmacı olarak davet edildik.

İELEV ders kitaplarımızın Multi-Touch interaktif kitap 

dönüşümünü başlattık. Türkçe 5. sınıf kitaplarıyla başlayan 

bu dönüşüm diğer dersleri ve öğretim seviyelerini de 

kapsayarak devam edecek. Bu konuya yönelik 

çalışmalarımız devam etmektedir.
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Okul Bilgi ve Yönetim Sistemi

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 yeni bir okul, bilgi, yönetim ve iletişim sistemi olan 

SmartClass yazılımına geçiş yaptık. Okullardaki tüm 

süreçleri bir araya toplayarak, tüm yönetimin tek bir sistem 

üzerinden sağlanması amacıyla Temmuz 2017'den itibaren 

çalışmalarına başladığımız yazılımın entegrasyonunda, 

birçok modülün analiz ve geliştirme süreçleri tamamlandı. 

Bu sistemin okul ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesiyle İELEV 

Okulları dijital dönüşüm ve büyük veri konularında önemli bir 

gelişme kaydetmiştir. Önümüzdeki yıl, sistemin daha verimli 

çalışabilmesi adına araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz 

devam etmektedir.

Sistem ve Network Altyapısının Güncellenmesi

Kurumun ihtiyaçlarını karşılamayan ve teknoloji olarak eski 

kalmış sistem ve network altyapısı, güncel teknolojiler 

kullanılarak bulut ortamına taşınmıştır. Bununla birlikte 

sistemin tek noktadan yönetimi sağlayarak uzun vadede 

amacımız yönetim ve sahip olma maliyetlerini düşürmektir.

Bu projenin tamamlanmasıyla;

Felaket senaryolarına karşı hazırlıklı olarak iş sürekliliğini 

artırdık. Genişletilebilir, izlenebilir ve proaktif bir sunucu 

altyapısı kuruldu. Tek noktadan yönetilebilir, lokasyon 

bağımsız merkezi bir yapı oluşturuldu. Lokasyonlar arası 

veri trafiği daha hızlı ve güvenli bir hale getirildi. Kurum arşivi 

için uygun altyapı oluşturuldu ve doğru yedekleme 

politikaları ile veri kaybı riski azaltıldı. İnternet çıkışları ve ağ 

izleme sistemleri iyileştirildi, 5651 yasasına uyumlu hale 

gelindi.

Diğer Çalışmalar

Okullarımızın ihtiyacı olan teknolojik araçların, etkin ve 

doğru biçimde kullanılması, bu araçların üzerinde 

çalıştığı altyapının kurgulanması ve sorunsuz çalışması 

için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 

yapılan çalışmaların bazıları aşağıda listelenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kanununa (KVKK) uyumluluk 

kapsamında, hukuk danışmanlarımızın yönlendirmesiyle 

aydınlatma metni oluşturulmuş ve web sitemize 

eklenmiştir. Teknik tarafta yapılması gerekenler ile ilgili 

bu konuda uzman firmalarla görüşmeler sürmektedir.

Teknolojik açıdan geri kalmış ve ihtiyaca cevap 

vermeyen yazıcı/fotokopi parkuru yenilendi. İELEV Özel 

lisesinde pull printing sistemi entegre edildi, kademeli 

olarak cihazlar yenilendi.

Apple Distinguished School olarak başarısını kanıtlamış 

1:1 tablet projesi kapsamında yaklaşık 200 adet iPad, 

belirlenmiş politikalar doğrultusunda hazırlanarak 

öğretmen ve öğrencilere teslim edildi.
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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 bilgisayar politikalar doğrultusunda 

öğrenciler için hazırlandı ve teslim edildi.

1:1 Apple Projesi kapsamında, tüm yeni öğretmen ve 

öğrenciler için Apple ID lerinin açılması, MDM(Mobile 

Device Management) sistemine kayıt edilmeleri, mail 

hesapların aktif edilmesi gibi işlemler tamamlandı. Lise 

kadrosuna yeni katılan tüm öğretmenlerimize 

çalışmalarında kullanmak üzere Macbook Air bilgisayar 

sağlandı.

İhtiyaç olan bölüm ve sınıflarda bilgisayar, projeksiyon 

gibi cihazlarının yenilendi. Personel giriş çıkışlarının takibi 

için kartlı sisteme geçilmesi yönünde cihazların fiziksel 

kurulumları tamamlandı. Sistem, network projesinin 

tamamlanmasıyla beraber sunucu kurulumu ile 

tamamlanmış olacaktır.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında, İlkokul 1-3. sınıflarda 

kullanılmak üzere interaktif tahta projesi kapsamında 

tedarikçilerle görüşülmeye başlanmıştır. 

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında, 125. Yıl ve Cağaloğlu 

kampüslerinde, ortaokul Türkçe, Matematik, Sosyal 

Bilgiler, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil grubu öğretmenlerine 

kişisel macbook air dizüstü bilgisayar sağlanması 

planlanmaktadır.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında, Cağaloğlu 

Ortaokulu'nda ortak kullanıma sunulmak üzere 4 adet 

MFP yazıcı kiralanması ve pull print sistemiyle entegre 

edilmesi planlanmaktadır.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında, 125. Yıl İlk/Ortaokulu 

ve İELEV Özel Lisesi telefon santrallerinde iyileştirme, 

ISDN/PRI hat aboneliği ile dış hat sayısının artırılması ve 

erişimin sürekliliğinin sağlanması planlanmaktadır.
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İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
2019 Gelir ve Giderleri;

 
 2018  

 
2019  

Gelirler 

    Kira gelirleri  

 

4.884.084 

 

6.809.157  

Bağış gelirleri  

 

1.058.602 

 

994.206  

     
     Giderler

 

 
   

Amaca yönelik giderler 
 

 

3.029.876  5.261.856  

Genel yönetim giderleri 572.406  2.261.702  

      

İELEV Eğitim Kurumları AŞ

Şirketimizin 1 Eylül - 31 Ağustos olan özel hesap dönemi, talebimiz üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

1 Temmuz - 30 Haziran olarak değiştirilmiştir. Dönem değişikliği 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 

uygulanmaya başladığı için 01.09.2018 - 30.06.2019 dönemine ait mali veriler 10 aylık hazırlanmıştır.      

Bu dönemde eğitim gelirlerimiz %13 oranında artış göstererek 56,5 milyon TL'ye ulaşmıştır. İşletme 

giderlerimiz 43,4 milyon TL, genel yönetim giderlerimiz ise 2,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz, vergi ve 

amortisman öncesi gelir artanımız (EBITDA) bu dönemde 15,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Bu dönemde 3,0 milyon TL anapara kredi borcu ödenmiştir. Kalan kredi borçlarımızın geri ödeme tablosu 

aşağıda yer almaktadır.

*1.956.328 TL'sini Alman Hastanesi davaları ile ilgili hukuk giderleri oluşturmaktadır.

*
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BANKA KREDİLERİ ANAPARA GERİ ÖDEME TABLOSU

 
 

 

  VADE EURO TL KARŞILIĞI
1.428.636

1.448.931

1.471.413

1.494.023

909.091

227.273

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TOPLAM
 

6.979.367
 

    Ödeme planı için kullanılan kur TCMB 30.06.2019 tarihli döviz alış kurudur (1 Euro = 6,5507 TL). 

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

tutarı olan 487.700 TL bulunmaktadır
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İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI
01/01/2019 - 31/12/2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)

A - BRÜT SATIŞLAR 5.942.686,13

   

7.803.363,21

         

   1. Bağış Gelirleri 1.058.601,76

   

994.205,96

        

   2. Kira Gelirleri 4.884.084,37

   

6.809.157,25

     
 

    BRÜT FAALİYET KARI VEYA ZARARI 5.942.686,13

   

7.803.363,21

         

B - FAALİYET GİDERLERİ (-) (3.602.282,11)

  
(7.523.557,73)

        

   1. Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri (-) (3.029.876,44)
  

(5.261.855,66)
    

   2. Genel Yönetim  Giderleri (-) (572.405,67)
     

(2.261.702,07)
    

    FAALİYET KARI VEYA ZARARI 2.340.404,02
   

279.805,48
            

C - DİĞER FAALİYETLERDEN 425,01
             

-
                             

      OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR
   1. İktisadi İşletme Geliri -

                       
-

                         

   2. Faiz Gelirleri -
                       

-
                         

   3. Menkul Kıymet Satış Karları
   4. Kambiyo Karları 425,01

             
-

                         

   5. Diğer Olağan Gelir ve Karlar -
                       

-
                         

D - DİĞER FAALİYETLERDEN (2.410,64)
         

-
                             

      OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  (-)
   1. Kambiyo Zararları (-) (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 2.338.418,39
   

279.805,48
            

F - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 92.856,60        114.545,12            

   1. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 92.856,60        114.545,12        

G - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (75.851,01)       (106.045,78)           

   1. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (75.851,01)       (106.045,78)       

   DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2.355.423,98   288.304,82            

   DÖNEM NET GELİR FAZLASI VEYA EKSİĞİ 2.355.423,98   288.304,82            

ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
01/01/2018 - 31/12/2018 01/01/2019 - 31/12/2019
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İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI

AKTİF (VARLIKLAR)

I- DÖNEN VARLIKLAR 8.523,98

                

1.142.084,01

  A - HAZIR DEĞERLER 6.616,21

            

16.258,84

          

    01. Kasa 3.265,07

             

2.147,43

               

    02. Alınan Çekler -

                          

-

                            

    03. Bankalar 2.151,14

             

14.111,41

            

    04. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

                          

-

                            

    05. Diğer Hazır Değerler 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

               

1.087.967,78

     

    01. Diğer Çeşitli Alacaklar 450,38

                

1.087.967,78

       

  E - STOKLAR -

                         

16.400,00

          

    01. Verilen Sipariş Avansları -

                          

16.400,00

            

  F - DİĞER DÖNEN VARLIKAR -

                         

20.000,00

          

    01. İş Avansları -

                          

20.000,00

            

   DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 8.523,98

            

1.142.084,01

     

II- DURAN VARLIKLAR 22.531.689,87

       

26.185.929,87

  A - DİĞER ALACAKLAR -

                         

-

                        

   01. İştiraklerden  Alacaklar -

                          

-

                            

   02. Bağlı Ortaklıklardan  Alacaklar -

                          

-

                            

   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

   

25.747.588,76

   

   01. Arazi Ve Arsalar 4.364.050,98

      

8.018.290,98

       

   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 22.531.689,87   26.185.929,87    
 AKTİF (VARLIKLAR)  TOPLAMI 22.540.213,85 27.328.013,88

 NAZIM HESAPLAR 97.996.562,97 107.020.007,34

 AKTİF GENEL TOPLAMI 120.536.776,82 134.348.021,22

31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

31/12/2018 31/12/2019
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     İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI

PASİF (KAYNAKLAR)

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 95.303,93

              

96.933,33

  A - MALİ BORÇLAR -

                         

-

                        

    01. Banka Kredileri -

                          

-

                            

  B - TİCARİ BORÇLAR 49.489,78

          

46.078,57

          

    01. Alınan Depozito Ve Teminatlar -

                          

-

                            

    02. Diğer Ticari Borçlar 49.489,78

           

46.078,57

            

  C - DİĞER  BORÇLAR -

                         

-

                        

    01. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -

                          

-

                            

    02. Diğer Çeşitli Borçlar -

                          

-

                            

  D - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. 45.814,15

          

50.854,76

          

    01. Ödenecek Vergi ve Fonlar 17.098,97

           

16.287,95

            

    02. Ödenecek Sosyal Gövenlik Kesintileri 28.715,18

           

34.566,81

            

   KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 95.303,93

          

96.933,33

          

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.633.537,37

         

7.151.448,85

  A - MALİ BORÇLAR -

                         

-

                        

    01. Banka Kredileri -

                          

-

                            

  B - DİĞER ÇEŞİTLİ  BORÇLAR 2.452.818,40

     

6.865.141,51

     

    01. Bağlı Ortaklıklara  Borçlar 2.452.818,40

      

6.865.141,51

       

    02. Diğer Çeşitli  Borçlar -

                          

-

                            

  C - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 180.718,97

        

286.307,34

        

    01. Kıdem Tazminatı Karşılığı 180.718,97

         

286.307,34

          

   UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2.633.537,37

     

7.151.448,85

     

III - ÖZKAYNAKLAR 19.811.372,55

       

20.079.631,70

  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 76.319,69 56.274,02

    01. Özel Fonlar 76.319,69 56.274,02

  D - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI - 2.038.874,29

    01. Geçmiş Yıllar Karları - 2.038.874,29

  E - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (GELİR EKSİĞİ) (-) (316.549,69) -

    01. Geçmiş Yıllar Zararları (Gelir Eksiği) (-) (316.549,69) -

  F - DÖNEM NET KARI (ZARARI) 2.355.423,98 288.304,82

    01. Dönem Net  Gelir Fazlası / (Eksiği) 2.355.423,98 288.304,82

   ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 19.811.372,55 20.079.631,70

 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 22.540.213,85 27.328.013,88

 NAZIM HESAPLAR 97.996.562,97 107.020.007,34

 PASİF GENEL TOPLAMI 120.536.776,82 134.348.021,22

31/12/2018 31/12/2019

31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.
01/09/2018 - 30/06/2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)

 

A - BRÜT SATIŞLAR 63.022.610,06

          

71.905.542,90

          

   1. Yurtiçi Satışlar 61.935.713,73

          

70.232.205,82

          

   2. Diğer Gelirler 1.086.896,33

            

1.673.337,08

            

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

         

(15.416.170,98)

        

   1. Satışlardan İadeler (-) -

                                

-

                                

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

         

(15.416.170,98)

        

C - NET SATIŞLAR 49.972.223,24

          

56.489.371,92

          

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

         

(43.382.564,61)

        

   1. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -

                                

-

                                

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

         

(43.382.564,61)

        
 

   BRÜT SATIŞ KARI  VEYA ZARARI 3.329.767,61

            

13.106.807,31

          

E - FAALİYET GİDERLERİ (-) (3.345.720,06)

           

(2.699.139,94)

          

   1. Genel Yönetim Giderleri  (-) (3.345.720,06)

           

(2.699.139,94)

          

   FAALİYET KARI VEYA ZARARI (15.952,45)

                

10.407.667,37

          

F - DİĞER FAALİYETLERDEN 1.248.148,76

            

2.120.136,47

            

      OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR

   1. Faiz Gelirleri 1.194.389,89

            

1.221.525,03

            

   2. Konusu Kalmayan Karşılıklar 12.769,00

                 

120.512,40

               

   3. Kambiyo  Karları 40.989,87

                 

778.099,04

               

   4. Diğer Olağan Gelir ve Karlar -

                                

-

                                

G - DİĞER FAALİYETLERDEN (1.047.965,86)

           
(2.619.119,11)

          

      OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  (-)

   1. Karşılık Giderleri (-) (1.045.184,06)
           

(1.997.866,79)
          

   2. Kambiyo  Zararları (-) (2.781,80)
                  

(621.252,32)
             

   3. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -
                                

-
                                

H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (349.685,38)
              

(84.925,58)
               

   1. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (349.685,38)
              

(84.925,58)
               

   OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (165.454,93)              9.823.759,15            

I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 75.903,28                 1.817.117,07            

   1. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 75.903,28                 1.817.117,07            
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (90,90)                       (67,69)                       
   1. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (90,90)                       (67,69)                       

   DÖNEM KARI VEYA ZARARI (89.642,55)                11.640.808,53          

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

-
                                

   DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (89.642,55)
                

11.640.808,53
          

ÖNCEKİ  DÖNEM CARİ DÖNEM

01/09/2017 - 31/08/2018 01/09/2018 - 30/06/2019
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.

AKTİF (VARLIKLAR)

I- DÖNEN VARLIKLAR 14.287.028,42

      

26.860.773,32

         

  A - HAZIR DEĞERLER 10.864.380,84

      

17.718.074,60

      

    01. Kasa 3.717,44

               

5.998,36

               

    02. Alınan Çekler -

                           

-

                           

    03. Bankalar 7.652.119,79

        

10.791.183,94

      

    04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) -

                           

(4.940,55)

              

    05- Diğer Hazır Değerler 3.208.543,61

        

6.925.832,85

        

  B - MENKUL KIYMETLER 9.872,87

               

5.235.723,88

        

    01. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 9.872,87

               

5.235.723,88

        

  C - TİCARİ ALACAKLAR 612.446,78

           

400.067,00

           

    01. Alıcılar -

                           

-

                           

    02. Alacak Senetleri 583.831,53

           

210.991,00

           

    03. Verilen Depozito ve Teminatlar 28.615,25

             

189.076,00

           

    04. Şüpheli Ticari Alacaklar 789.966,79

           

1.176.557,39

        

    05. Şüpheli  Alacaklar Karşılığı (-) (789.966,79)

          

(1.176.557,39)

       

  D - DİĞER  ALACAKLAR -

                           

-

                           

    01. Personelden  Alacaklar -

                           

-

                           

    02. Diğer Çeşitli Alacaklar -

                           

  E - STOKLAR 771.859,56

           

748.846,68

           

    01. Ticari Mallar -

                           

-

                           

    02. Verilen Sipariş Avansları 771.859,56

           

748.846,68

           

  F - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 208.439,63

           

214.432,72

           

    01. Gelecek Aylara Ait Giderler -

                           

211.627,38

           

    02. Gelir Tahakkukları 208.439,63

           

2.805,34

               

  G - DİĞER  DÖNEN VARLIKLAR 1.820.028,74

        

2.543.628,44

        

    01. Devreden Katma Değer Vergisi 375.472,18

           

-

                           

    02. İndirilecek Katma Değer Verigisi -

                           

-

                           

    03. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 1.434.901,88

        

2.540.025,65

        

    04. İş Avansları 9.654,68

               

3.602,79

               

    05. Personel Avansları -

                           

-

                           

   DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 14.287.028,42

      

26.860.773,32

      

II- DURAN VARLIKLAR 87.491.356,45

      

81.887.634,87

         

  A - DİĞER ALACAKLAR 3.570.602,41

        

4.062.853,72

        

   01. Ortaklardan Alacaklar 3.570.602,41

        

4.062.853,72

        

  B - MADDİ DURAN VARLIKLAR 82.276.888,66

      

76.671.297,10

      

   01. Arazi ve Arslar 2.805.000,00

        

2.805.000,00

        

   02. Binalar 89.517.685,49

      

86.717.131,04

      

   03. Tesis, Makine ve Cihazlar 134.198,03

           

137.550,59

           

   04. Taşıtlar 388.629,01

           

272.370,85

           

   05. Demirbaşlar 7.787.841,42

        

8.696.304,97

        

   06. Birikmiş Amortismanlar (-) (19.170.740,12)

     

(21.957.060,35)

     

   07. Yapılmakta Olan Yatırımlar 814.274,83

           

  C - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 484.335,37

           

367.329,63

           

   01. Haklar 509.696,85

           

520.522,94

           

   02. Özel Maliyetler 783.116,28

           

788.616,28

           

   03. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.648,24

               

1.648,24

               

   04. Birikmiş Amortismanlar (-) (810.126,00)

          

(943.457,83)

          

  D - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 1.159.530,01

        

786.154,42

           

   01. Gelecek Yıllara Ait Giderler 1.159.530,01

        

786.154,42

           

   DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 87.491.356,45

      

81.887.634,87

      

 AKTİF (VARLIKLAR)  TOPLAMI 101.778.384,87

  

108.748.408,19

     

 NAZIM HESAPLAR 5.759.381,09

      

7.250.144,88

         

 AKTİF GENEL TOPLAMI 107.537.765,96

  

115.998.553,07

     

30.06.2019 TARİHLİ  BİLANÇOSU (TL)

31/08/2018 30/06/2019
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.

PASİF (KAYNAKLAR)

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 53.232.369,12
      

60.945.199,27
           A - MALİ  BORÇLAR 6.090.912,33

        
9.846.268,36

            01. Banka Kredileri 6.090.912,33
        

9.846.268,36
            02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar -

                           
-

                               03. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri -

                           

-

                             B - TİCARİ BORÇLAR 2.451.853,99

        

2.774.592,26

            01. Satıcılar 2.451.853,99

        

2.771.092,26

        
    02. Alınan Depozito ve Teminatlar -

                           

3.500,00

               
  C - DİĞER BORÇLAR 140.000,00

           

140.000,00

           
    01. Diğer Çeşitli Borçlar 140.000,00

           

140.000,00

           
  D - ALINAN AVANSLAR 43.502.709,28

      

45.963.189,66

      
    01. Alınan Sipariş Avansları 43.502.709,28

      

45.963.189,66

      
  E - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. 1.046.893,52

        

2.221.148,99

        
    01. Ödenecek Vergi ve Fonlar 488.569,70

           

1.578.106,05

        

    02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 558.323,82

           

643.042,94

           

    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 53.232.369,12

      

60.945.199,27

      

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 55.994.933,27

      

43.611.317,91

         

  A - MALİ  BORÇLAR 50.235.552,18

      

36.361.173,03

      

    01. Banka Kredileri 50.235.552,18

      

36.361.173,03

      

  B - DİĞER BORÇLAR -

                           

-

                           

    01. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -

                           

  C - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. -

                           

-

                           

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

                           

-

                           

  D - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 5.759.381,09

        

7.250.144,88

        

    01. Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.759.381,09

        

7.250.144,88

        

  E - GELECEK YILLARA  AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK. -

                           

-

                           

    01. Gelecek Yıllara Ait Gelirler -

                           

-

                           

    02. Gider Tahakukları -

                           

-

                           

  UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 55.994.933,27

      

43.611.317,91

      

III - ÖZKAYNAKLAR (7.448.917,52)

       

4.191.891,01

           

  A - ÖDENMİŞ SERMAYE 477.069,05

           

477.069,05

           

    01. Sermaye 465.910,00

           

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 2.055.068,72

        

2.055.068,72

        

    01. Geçmiş Yıllar Karları 2.055.068,72

        

2.055.068,72

        

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

     

(10.181.299,16)

     

    01. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (10.091.656,61) (10.181.299,16)
  E - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (89.642,55) 11.640.808,53
    01. Dönem Net Karı - 11.640.808,53
    02. Dönem Net Zararı (-) (89.642,55) -
   ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (7.448.917,52) 4.191.891,01

 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 101.778.384,87 108.748.408,19

 NAZIM HESAPLAR 5.759.381,09 7.250.144,88
 PASİF GENEL TOPLAMI 107.537.765,96 115.998.553,07

30.06.2019 TARİHLİ  BİLANÇOSU (TL)

31/08/2018 30/06/2019
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

İELEV Eğitim Kurumları Anonim Şirketi Genel Kurulu'na 

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Sınırlı Olumlu Görüş 

İELEV Eğitim Kurumları Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2019 tarihli 
finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; 
1 Eylül 2018 - 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelir tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile 
önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo 
dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen 
konunun muhtemel etkileri hariç olmak üzere ilişikteki finansal tablolar, 
Şirket'in 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve on aylık hesap 
dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartlarına ("TFRS"lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle 
gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

Şirket. "TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu" Standardına göre cari dönem 
ile karşılaştırmalı finansal tablolar olarak sunulması gereken 30 Haziran 2018 
tarihinde sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosu, özkaynaklar değişim tablosu. nakit akış tablosu ve ilgili dipnotlarını 
ilişikteki finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak sunmamıştır. 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 
Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na 
("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler kapsamındaki 
sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların 
Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumluluk/arı bölümünde ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik 
Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili 
mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız 
olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin 
diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu 
görüşümüzün oluşturması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 
inanıyoruz. 

Bağımsız Denetim Raporu

İş Kuleleri Kul 3 Kat: 2-9 
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Dikkat çekilen husus- İşletmenin sürekliliği 

Görüşümüzü etkilememekle birlikte, 2.1 (a) no'lu finansal tablo dipnotuna dikkat çekmek 
isteriz. Şirket'in 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla finansal tablolarında 31.558.747 TL 
tutarında geçmiş yıllar zararları, 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
17.876.771 TL tutarında net dönem karı ve 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 13.978.521 
TL tutarında özkaynak açığı bulunmaktadır. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in 
finansal tablolarında yer alan ertelenmiş gelirler tutarı 46.130.038 TL olup, bu tutar 
2019-20 yılı içerisinde gelirlere aktarılacaktır. Şirket cari yılda faaliyetlerinden 20.750.818 
TL tutarında nakit yaratmış olup, bahsedilen gelir arttırıcı aksiyonların da etkisi ile beraber 
nakit pozisyonunu daha da güçlendirecektir. 

Dikkat çekilen husus- Hesap dönemi değişikliği 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 21 Mart 2019 tarihli onayı uyarınca Şirket'in 31 Ağustos 
tarihli özel hesap dönemi değiştirilmiş ve artık Şirket'in raporlama tarihi 30 Haziran olarak 
belirlenmiştir. Gerçekleşen hesap dönemi değişikliği nedeniyle, Şirket'in ilişikte sunulan 
30 Haziran 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 
karşılaştırmalı sunumunun açıklandığı Not 2.3'e dikkat çekmek isteriz. Ancak bu husus, 
tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir. 

Kilit Denetim Konuları 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün 
olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin 
görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş 
bildirmemekteyiz. Tarafımızca; Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde açıklanan 
konuya ilave olarak aşağıda açıklanan konular kilit denetim konuları olarak belirlenmiş ve 
raporumuzda bildirilmiştir. 
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Hasılatın muhasebeleştirilmesi 

Hasılatın muhasebeleştirilmesi ile ilgili muhasebe politikaları ve kullanılan önemli 
muhasebe tahmin ve varsayımlarının detayı için Dipnot 2.6.(g)'ye bakınız. 

Kilit denetim konusu Konunun denetimde nasıl ele alındığı 

Şirket'in hasılatı eğitim 

gelirlerinden oluşmaktadır. 

öğretim Bu alanda uyguladığımız denetim prosedürlerimiz 

aşağıdakileri içermektedir: 

Şirket, TFRS 15 "Müşteri 

Sözleşmelerinden Hasılat" standardını 1 

Eylül 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya 

başlamıştır. Şirket, TFRS 15'te izin verildiği 

üzere, ilk uygulamada kümülatif etki 

yöntemini uyguladığından 2018 yılına ait 

karşılaştırmalı dönemleri yeniden 

düzenlememiştir. 

TFRS 15, hasılatın ne zaman ve hangi 

tutarda muhasebeleştirileceğini belirleyen 

edim yükümlülüklerinin gerçekleşme 

zamanlamasına dayalı, satılan ürün ve 

hizmetler üzerindeki kontrolün alıcıya 

devredilmesi şartlarına ilişkin kapsamlı bir 

çerçeve oluşturması nedeniyle hasılat 

tutarının belirlenmesi ve 

muhasebeleştirilmesi önemli yönetim 

tahmin ve muhakemesi gerektirmektedir. 

Bu nedenle, TFRS 15'in ilk uygulaması 

denetim için odaklanılan bir alan olmuştur. 

Hasılatın doğru tutarda ve ilgili olduğu 

dönemde finansal tablolara alınmasının 

önemli ölçüde yönetim muhakemesi 

gerektirmesi sebebiyle, hasılatın 

muhasebeleştirilmesi kilit denetim konusu 

olarak belirlenmiştir. 

Şirket'in ana faaliyeti kapsamındaki eğitim 
öğretim gelirlerine ait sürecin anlaşılması ve 
değerlendirilmesine ilişkin çalışma yapılmıştır. 
Hasılatın finansal tablolara alınmasına yönelik iç 
kontrollerin tasarım, uygulama ve işleyiş etkinliği 
bilgi sistemleri uzmanları yardımıyla test 
edilmiştir 

Hasılata yönelik analitik incelemeler yapılmış, 

eğitim gelirlerinin sözleşmeler üzerinden 

yeniden hesaplanması, faturalamaların kontrol 

edilmesi ve beklenti analizi gibi detay ve analitik 

testler uygulanmıştır. 

Hizmetin ifa zamanlamasına paralel olarak 

hasılatın doğru tutarda ve doğru zamanda 

muhasebeleştirilmesine ilişkin örneklem 

seçilerek aylık eğitim öğretim gelirleri ve 

tahakkuklarının müşteri cari hesaplarına 

işlenmesi, faturalanması, tahsil edilmesi ve bu 

işlemlerin muhasebeleştirilmesi aşamaları 

öğrenci sözleşmelerinde belirtilen eğitim ücreti 

ve yemek ücretlerinin yeniden hesaplanması 

yoluyla kontrol edilmiş ve doğrulanmıştır. 

TFRS 15'in ilk uygulanması ile ilgili olarak ise aşağıdaki 

prosedürler uygulanmıştır: 

Şirket'in yeni 

anlaşılması, TFRS 

değerlendirilmesi 

belgelendirilmesi, 

muhasebe politikalarının 

15 açısından uygunluklarının 

ve sonuçların 

Öğrenciler ile olan mevcut sözleşmeler analiz 

edilerek ve cari dönemde hasılat elde edilecek 

unsurlar açısından yeni muhasebe politikalarının 

uygunluğunun ve bunlarla ilgili açıklamaların 

tamlığının ve doğruluğunun değerlendirilmesi. 

İlk geçişin etkisini belirlemek için yapılan 

hesaplamaların kullanılan geçiş yöntemine 

uygunluğunun değerlendirilmesi ve, 

Şirket'in finansal tablolardaki hasılat ile ilgili 

yapmış olduğu dipnot açıklamalarının TFRS 15 

uyarınca yapılması gereken yeni açıklama 

gerekliliklerine uygun olup olmadığının 

değerlendirilmesi. 
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Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara ilişkin Sorumlulukları 

Şirket yönetimi; finansal tabloların TFRS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe 
uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek 
şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket'i 
tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı 
sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden 
sorumludur. 

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumlulukları 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık 
içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız 
denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim 
sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli 
bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile 
kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının 
bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa 
bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim 
boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi 
sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 

• Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç
kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe
riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

• Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma
uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol
değerlendirilmektedir.

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket'in sürekliliğini devam ettirme
kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir
belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını
kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut
olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara
dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında
bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine
kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay
veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.

• Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu
tabloların temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
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Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri 
dahil olmak üzere. bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli 
denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal 
tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim 
konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği 
durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya 
açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça 
istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar 
verebiliriz. 

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1) TIK'nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket'in 1 Eylül 2018 - 30
Haziran 2019 hesap döneminde defter tutma düzeninin ve finansal tablolarının TTK ile
Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair
önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2) TTK'nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza
denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

İstanbul, Türkiye 
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ 
30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA 
FİNANSAL DURUM TABLOSU 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

 

 
  30 Haziran 31 Ağustos 

Dipnot 2019 2018 

VARLIKLAR
 

   

Dönen varlıklar 

Nakit ve nakit benzerleri 
 

3 
 

21.938.687 
 

10.171.105 

Ticari alacaklar  1.400.696 1.298.502 

-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 1.400.696 1.298.502 

Diğer alacaklar  4.675.899 3.599.217 

-İlişkili taraflardan diğer alacaklar 5 4.486.823 3.570.602 

-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 189.076 28.615 

Peşin ödenmiş giderler 8 1.272.738 1.416.113 

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 23 -- 1.434.902 
Diğer dönen varlıklar

 
15

 
3.607

 
582.046

 

Toplam dönen varlıklar  29.291.627 18.501.885 

Duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar 

 

9 

 

47.062.494 

 

46.722.763 

Maddi olmayan duran varlıklar 10 50.694 64.011 

Peşin ödenmiş giderler 8 473.890 515.277 
Ertelenmiş vergi varlığı

 
23

 
10.290.746

 
10.544.574

 

Toplam duran varlıklar
 

 57.877.824
 

57.846.625
     

  TOPLAM VARLIKLAR   87.169.451 76.348.510 

  
 
  

 

 

 
  
 
  

 
 
 
 
 

 
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ 
30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA 
FİNANSAL DURUM TABLOSU 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

 

 
  

Dipnot 
30 Haziran 

2019 
31 Ağustos 

2018 

KAYNAKLAR
 

   

Kısa vadeli yükümlülükler 
   

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 4 10.780.032 7.334.440 

Ticari borçlar  2.779.533 2.451.854 

-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 2.779.533 2.451.854 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 14 643.043 558.324 

Diğer borçlar 7 140.000 140.000 

-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  140.000 140.000 

Ertelenmiş gelirler 8 46.130.038 43.502.709 

Dönem karı vergi yükümlülüğü 23 343.186 -- 

Kısa vadeli karşılıklar 11 274.655 341.017 

-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 13 171.455 119.757 

-Diğer kısa vadeli karşılıklar 11 103.200 221.260 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 1.578.108 2.233.256 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler
  

62.668.595
 

56.561.600
 

 

Uzun vadeli yükümlülükler 

   

Uzun vadeli borçlanmalar 4 35.321.111 48.986.721 

Uzun vadeli karşılıklar 13 3.158.266 2.383.263 
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

 
13

 
3.158.266

 
2.383.263

 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  38.479.377 51.369.984 

Toplam yükümlülükler
 

 101.147.972
 

107.931.584
 

    

 
Özkaynaklar 

   

Ödenmiş sermaye 16 465.910 465.910 

Sermaye düzeltme farkları 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı 
gelirler veya giderler 

16 11.160 
 

(773.615) 

11.160 
 

(501.397) 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları 16 (773.615) (501.397) 

Geçmiş yıllar zararları  (31.558.747) (11.831.504) 
Net dönem karı / (zararı)

  
17.876.771

 
(19.727.243)

 

Toplam özkaynaklar
  

(13.978.521)
 

(31.583.074)
 

   
TOPLAM

 
KAYNAKLAR

  
 87.169.451

 
76.348.510

 

        
   

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ 
30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN ON AYLIK HESAP DÖNEMİNE AİT 

 

 

 

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU  
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 
Dipnot 

 

1 Eylül 2018 – 
30 Haziran 2019 

 
Kar veya zarar kısmı 

 

Hasılat 17 53.699.218 
Satışların maliyeti (-) 18 (39.631.668) 

Brüt kar 14.067.550 

Genel yönetim giderleri (-) 19 
 

(2.717.108) 

Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (-) (213.786) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21 5.210.745 
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları (Zararları) 

Ve Değer Düşüklüğü zararlarının iptalleri 24 
 

(386.590) 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 21 (641,990) 

Esas faaliyet karı 15.318.821 

Finansman gelirleri 22 
 

7.145.966 
Finansman giderleri (-) 22 (1.374.196) 

Finansman gelirleri, net 5.771.770 

Vergi öncesi dönem karı 21.090.591 

 
Vergi geliri 

 

Ertelenmiş vergi geliri 23 (330.608) 
Dönem vergi gideri 23 (2.883.212) 

Dönem karı 17.876.771 

 
Diğer kapsamlı gelir kısmı 

 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 
 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 13 (348.998) 

Ertelenmiş vergi geliri 23 76.780 

Toplam diğer kapsamlı gider (272.218) 

Toplam kapsamlı gelir 17.604.553 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ 
30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN ON AYLIK HESAP DÖNEMİNE AİT 
NAKİT AKIŞ TABLOSU 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

 

  
Dipnot 

1 Eylül 2018 – 
30 Haziran 2019 

A. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 

Dönem karı 

  

17.876.771 
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 
Maddi duran varlıklar amortisman gideri ile ilgili düzeltmeler 
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2.513.148 

Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları ile ilgili düzeltmeler 10 24.143 
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 590.292 
Kullanılmayan izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 51.698 
Vergi karşılıkları ile ilgili düzeltmeler  1.744.684 
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 11 (118.060) 
Şüpheli alacak karşılık gideri 24 503.652 
Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler  (6.486.643) 
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 21 (1.645.494) 
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 22 1.374.196 
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler 23 3.213.820 

Toplam düzeltmeler  19.642.207 
Ticari alacaklardaki azalış /(artış) ile ilgili düzeltmeler  (649.246) 
Diğer dönen varlıklar, diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  2.013.341 
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler  327.679 
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler  (570.429) 
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış /(artış) ile ilgili düzeltmeler  184.762 
Ertelenen gelirlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler  2.627.329 

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
  

23.575.643
 

Ödenen kıdem tazminatları
 13 (164.287) 

Şüpheli alacaklardan tahsilatlar  (120.512) 
Vergi ödemeleri  (2.540.026) 

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit  20.750.818 

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 

 
9 

 
(2.901.340) 

Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 10 (10.826) 
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri  48.463 
Alınan faiz  (1.374.196) 

Yatırım faaliyetlerinde(n) elde edilen/(kullanılan) net nakit  (4.237.899) 

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları  
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 

 
4 

 
(4.567.604) 

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 4 950.000 
Ödenen faizler  (202.796) 
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  (916.221) 

Finansman faaliyetlerde kullanılan net nakit  
(4.736.621) 

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (A+B+C)  11.776.298  

D. 1 Eylül itibarıyla nakit ve nakit benzerleri  3 
10.159.584 

30 Haziran itibarıyla nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E) 3 21.935.882 
      
       

 İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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Denetim Kurulu Raporu
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  GELİRLER  

TL 

     Bağış Gelirleri  
720.000

 

     
Kira Gelirleri 

 
7.420.000

 

     
   

GELİRLER TOPLAMI 
 

8.140.000
 

 

   
   

GİDERLER 

 

      

Amaca Yönelik Giderler

   
 

 

Amaca Yönelik Çeşitli Giderler 

 

-1.950.000

 

  

İstanbul Erkek Lisesi Giderleri

   

-3.550.000

 

  

       

Genel Yönetim Giderleri 

               

         

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

 

-250.000

          

Çeşitli Giderler 

 

-750.000

 

         

Vergi, Resim ve Harçlar 

 

-25.000

 

 

-1.025.000

 

  

GİDERLER TOPLAMI 

 

-6.525.000

 

 
   

GELİR /GİDER SONUCU 

 

1.615.000

 

 

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 2020 Yılı Bütçesi

  

-5.500.000
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GELİR / GİDER FARKI 0

* 31.12.2019 tarihi itibarı ile Vakfımızın iştiraki İELEV Eğitim Kurumları AŞ’ye 

6.865.141 TL tutarındaki borcunun kısmen ödenmesi için kullanılacaktır.  

 

  

İELEV Eğitim Kurumları AŞ'ye borç ödemesi (*) -1.615.000



İELEV 
Hukuk İşleri

Davalarla İlgili Gelişmeler

2019



Davalarla İlgili Gelişmeler

82

Vakfın %10 oranında hissedar olduğu, aynı zaman-

da Alman Hastanesi taşınmazının kiracısı olan 

İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri AŞ (“Vatan 

Sağlık”)'nin kardeş şirketlerinden Vatan Hastaneleri 

Sağlık Yatırım AŞ (“Vatan Yatırım”) tarafından, 

Vatan Sağlık'ın zarara uğratıldığı iddiasıyla 2016 yılı 

Mayıs ayında Vakıf ve Vakfın o dönemki yönetim 

kurulu üyeleri aleyhine açılan ve yaklaşık iki ay 

sonra Vatan Sağlık'ın asli müdahale yolu ile katıl-

dığı İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/504 

E. sayılı dosya tahtında görülmekte olan davada; 

yerel mahkemece 26.04.2018 tarihinde asıl dava  

ile asli müdahale davasının tümden kabulüne karar 

verilerek, davalıların asıl davacı Vatan Yatırım ve 

asli müdahil Vatan Sağlık'a tazminat ödemesine 

karar verilmiştir. İşbu karar, dosyada davacıların 

iddialarını ispatlar nitelikte hiçbir delil bulunmama-

sına rağmen, hak ve hukuka ve dosya mündere-

catına aykırı şekilde verildiğinden, karara karşı 

istinaf kanun yolu başvurusu yapılmıştır. İşbu istinaf 

kanun yolu başvurusu neticesinde de İstanbul Böl-

ge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi 11.11.2019 

tarihinde yerel mahkeme kararının kaldırılmasına 

ve davaların tümden redine karar vermiştir (2019/-

649 E. 2019/1414 K.). Bu gelişmeler mütevellile-

rimizle paylaşılmıştır. Asıl davacı Vatan Yatırım ve 

asli müdahil Vatan Sağlık tarafından işbu karara 

karşı temyiz yoluna başvurulması üzerine dosya 

Yargıtay'a intikal etmiştir. İstanbul Bölge Adliye 

Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi'nin yerel mahkeme 

kararının ortadan kaldırılmasına ve davaların tüm-

den reddine dair kararı, davacılar tarafından karara 

karşı temyiz yoluna başvurulması sebebiyle kesin-

leşmemiş olduğundan, davalı Vakfımızın yeni bir 

haciz ve icra riski bulunmamakla birlikte, yerel 

mahkeme kararının icraya konulması neticesinde 

davalıların mal varlıkları üzerine konulan hacizler 

bu aşamada kaldırılamamaktadır. Bu sebeple 

temyiz incelemesinin ivedilikle yapılması talebiyle 

tarafımızca Yargıtay'a 08.01.2020 tarihinde öncelik 

dilekçesi sunulmuştur. Dosya ön inceleme ve kayıt 

aşamalarını geçmiş olup hali hazırda inceleme 

sırası beklemektedir.

İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri Aş (“IVSH) 

aleyhine açtığımız kira uyarlama davasında dava 

1. 

2. 

davamızın kısmen kabulü ile aylık kira bedelinin 

tarihinden itibaren 100.000 Euro olarak tespitine ka-

rar verilmiştir. Anılan karar temyiz ve karar düzeltme 

incelemelerinden geçmek suretiyle kesinleşmiştir. 

Kira uyarlamasından doğan fark alacaklarımız icra 

takibine konu edilmiş, borçlunun itirazı üzerine takip 

durmuştur. Takiben itirazın kaldırılması müracaatın-

da bulunulmuş, alacağın tahsili amacıyla ihtiyati ha-

ciz kararı alınarak infazına geçilmiştir. Borçlu hak-

kındaki iflas kararı üzerine alacaklarımız İstanbul    

1. İflas Müdürlüğünün 2019/14 İflas sayılı dosyasına 

kaydedilmiştir.” 

IVSH tarafından tapu iptali ve tescil talebiyle, müm-

kün 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 davamız 

reddedilmiş ve dosya tarafımızca istinafa gönde-

rilmiş olup bölge adliye mahkemesinin vereceği 

karar beklenmektedir.

Alman Hastanesi olarak bilinen mülkümüzün hem-

şire lojmanı binası tarafında yer alan ve hastanenin 

parsel sınırları içinde bulunan, fakat hastanenin faa-

liyette olduğu önceki yıllarda fiziken hastane bahçe-

sinden duvarla ayrılmış arsada faaliyette bulunan 

otopark işletmecisi aleyhine fuzuli işgalin 

sonlandırılması ve ecri misil ödenmesi talepli 

davamız 2019 yılında açılmış olup 6 Nisan 2020 

tarihinde mahkeme söz konusu bölgede keşif 

incelemesi yapacaktır.

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte 

olan 2016/504 E. Sayılı dosya üzerinden, mahkeme 

hakimlerinin oybirliği ile vermiş oldukları başta ihtiya-

ti haciz zımnında ihtiyati tedbir kararları olmak üzere 

hak ve hukuka aykırı tüm kararlarından dolayı; Vakıf 

ve Yönetim Kurulu üyelerinin uğramış olduğu zarar-

ların tazmini talepli olarak Yargıtay nezdinde dava 

açılmıştır. Davanın reddine karar verilmiştir. Bu karar 

temyiz edilmiş olup Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 

kararı beklenmektedir.

3. 

6. 

5. 

4. 




