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Yönetim Kurulu Başkanımızdan
Değerli Mütevellilerimiz,
Haziran 2021’de yapılan Mütevelli Heyeti olağan toplantımızda, aday olduğumuz yeni liste, güven ve
teveccühünüz ile 2 yıl görev yapmak üzere seçildi. Bizleri bu göreve layık bulan değerli mütevellilerimize
şükranlarımızı sunuyorum. Yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantımızda üyelerimiz, önceki 2 yıllık dönemden sonra
bir dönem daha Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmemi uygun buldular. Bu güvene layık olma gayretiyle
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Salgın hastalığın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağandışı şartlar oluşturduğu bir dönemde görev
yapmak çok zor olsa da Vakfımızın emanetçisi olduğumuzun bilinci ve tüm gayretimizle çok zaman ve emek
vererek Vakfımızda ve İELEV Eğitim Kurumlarımızda son derece başarılı bir yıl geçirmiş olmanın gururunu,
huzurunu yaşıyoruz. Bu zorlu süreçte, gerek Haziran 2021 öncesinde gerekse seçim sonrasında oluşan yeni
Yönetim Kurulunda ve diğer kurullarda görev yapan tüm üyelerimize emekleri ve katkıları için şükranlarımı
sunarım. Ayrıca başta Vakfımızın ve Eğitim Kurumlarımızın Genel Müdürleri olmak üzere İELEV Ailemizde görev
yapan tüm profesyonellere de bu zor dönemdeki özverili çalışmaları için içtenlikle teşekkür ederim.
Çalışkan, tecrübeli, konularında uzman, sorumluluk sahibi, uyumlu, aynı zamanda genç ve dinamik... İstanbul
Erkek Lisemizin ruhunu, benliğinde heyecanla taşıyan Sarı Siyahlılar… Görev yapmakta olan Yönetim
Kurulumuzun üyelerini tarif eden bu sıfatlar, başarımızın da anahtarıdır. Evet, Vakıf tarihinin en düşük yaş
ortalamasına sahip Yönetim Kurulumuz, haziran ayında görevini tamamlayan önceki Yönetim Kurulumuz gibi
müthiş bir performans gösterdi.
2021 yılı içinde görev yapan iki Yönetim Kurulumuzun katkılarıyla bazılarını sizlerle de paylaştığımız
çalışmaların satır başlarını kısaca hatırlamaktan mutluluk duyuyorum:
Önem verdiğimiz konuların başında etkin iletişim geliyordu. İletişim kanallarımızı genişlettik. Mütevellilerimiz
ile yılın belli dönemlerinde bir araya geldiğimiz mütevelli sohbet toplantılarının yanı sıra sosyal medya ve
özellikle WhatsApp platformu aracılığı ile sizleri bilgilendirdik. Yönetim Kurulumuzun ve Komitelerimizin hızlı
haberleşmesini sağladık. Gerek İstanbul Erkek Lisemiz ve Camia Kurumlarımız gerekse İELEV Eğitim
Kurumlarımız ve paydaşlarımız ile etkin iletişim sağladık. Sesimizi duyurduk, onları dinledik. Kendimizi
anlatabilmek, huzurlu çalışma ortamımızın da anahtarı oldu.
İstanbul Erkek Lisemize gereken desteği vermeye devam etmek, bizler için çok önemliydi. Lise
yönetimimizden, öğrenci kardeşlerimizden ve Okul Aile Birliğimizden gelen tüm istekleri istisnasız karşıladık.
İstanbul Erkek Liseli kardeşlerimize önemli akademik destek sağladık. Bunlar arasında: üniversite sınavlarına
hazırlık desteğimiz “EDESİS Destek Programı”, her derse ait konu anlatımı ve soru çözümlerinin yer aldığı
video bankası “Sarı Siyah Akademi” ve kardeşlerimizin on-line eğitim dönemindeki Almanca dil gelişimlerine
katkı sağlayan “Goethe Enstitüsü Yaz Kursu” vardı. Ayrıca İEL öğrenci ve velilerine yönelik düzenlediğimiz
“Abitur Programı Tanıtımı” toplantısı da büyük beğeni topladı ve henüz karar vermemiş çok sayıda
kardeşimizin tercihlerini Abitur yönünde kullanmalarını sağladı. Kısmi sponsor olduğumuz dil kursu dışındaki
çalışmaların tüm giderlerini sponsor olarak İELEV karşıladı.
İstanbul Erkek Lisesi binamıza da bakım ve onarım desteğimiz sürdü. İskân alma çalışmaları okul idaremiz
tarafından sürdürülen yeni pansiyon binamızın tüm tefrişatını Camiamızın desteğini de alarak Derneğimiz ile
tamamladık. Ön bahçemizdeki spor sahalarını yaralanmaları önleyecek nitelikte materyalle yeniledik. Okul
Aile Birliği ile ortak çalışmamız sonucunda bahçe dış girişine yeni otomatik güvenlik kapısı yaptık. Tüm
sınıflarda ve mekânlarda virüsü temizleyen Hepa filtre cihazları ile güvenli havalandırma sağladık.

Yönetim Kurulu Başkanımızdan
Lisemizin eski müdürünün görevden ayrılması sonrasındaki süreçte yeni bir müdürün görevlendirilmesini
sağlamak amacıyla Derneğimiz ve Okul Aile Birliğimiz ile Bakanlık düzeyinde çalışmalarımızı sürdürdük.
Lisemizde görev yapacak yönetici profilinin sahip olması arzu edilen özelliklerini belirlemek amacıyla Vakfımız
tarafından finanse edilen bir profesyonel anket düzenledik. Derneğimiz ve Okul Aile Birliğimiz tarafından hedef
kitleye ulaştırılan; 639 mezun ve mensup ile 417 velinin katıldığı anketin sonuçlarına göre belirlenen “İEL
yöneticisinde olması gereken kişilik, davranış ve yöneticilik özellikleri”ni resmî makamlar ile paylaştık.
Bu vesileyle Ağustos 2021’de göreve başlayan yeni Müdürümüz Hüseyin Sarı’ya ve Alman Bölüm Başkanımız
Thomas Frey’e tekrar hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum.
Öğrenci kulüplerimize ana sponsor olarak destek verdik. En genç Sarı Siyahlı kardeşlerimizin ve velilerinin
camia kurumlarımız ile tanışmasını sağlayan geleneksel toplantımızı gerçekleştirdik. Lisemizin akademik
personel dışındaki çalışanlarının bütün maliyetlerini karşılayarak istihdam etmeye devam ettik, ayrıca zorunlu
ihtiyaç olan yeni personeli kadromuza kattık. İhtiyaç destek burslarından faydalanan öğrenci sayısını artırdık.
Salgın hastalık dönemi, tüm okullar gibi, İELEV Eğitim Kurumlarımızı da etkiledi. Ancak bu etkinin olumlu
anlamda olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Uyguladığımız başarılı yönetim modelinin bir sonucu olarak
İELEV Okullarımız, bu süreci olumluya çevirmeyi başarabilen bir eğitim kurumu oldu. Yaptığımız veli
memnuniyeti anketlerinden elde ettiğimiz mükemmel sonuç, kayıtlarımıza da yansıdı. Anaokullarımızdan
İELEV Özel Lisemize kadar tüm okullarımıza giriş kontenjanları kısa bir sürede tamamen doldu, kontenjanlara
yönelik yedek listeler oluştu. Ara sınıflarda da tamama yakın doluluk sağladık. Bu başarıya karşın, tanıtım
bütçemizin reel olarak azalmasını da veli memnuniyetinin kayıtlarımıza yansıması olarak değerlendirdik. Bu
başarıda emeği geçen tüm müdürlerimize ve yöneticilerimize, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza, bizlere
güvenen veli ve öğrencilerimize de şükranlarımızı sunuyorum.
İELEV Eğitim Kurumlarımızda çalışan memnuniyetini sağlarken sürdürülebilir kârlılık hedefimizi de salgının tüm
etkileri ve zorlu ekonomik koşullara rağmen devam ettirmekteyiz.
En genç eğitim kurumumuz İELEV Özel Lisemizde ise Yönetim Kurumuzun tespit ettiği gelişime açık alanlarda,
gerekli tüm önlemleri cesaretle almaktayız.
İELEV Eğitim Kurumlarımızdan gelen bu mükemmel başarının sırrını, “Faaliyet Raporu”muzun ilerleyen
sayfalarında, diğer konularla detaylı olarak görebileceksiniz.
Kurmuş olduğumuz idari modelin akademik başarıların yanı sıra finansal başarıyı da getirmesi, bizleri memnun
eden en önemli hususlardan biridir. Etkin kaynak kullanımı ve tasarruf önlemleriyle gelirlerin takibi ve yönetimi
sonucunda güçlenen finansal yapımız, birkaç yıldır rotatif kredi ihtiyacı oluşturmayacak dengeyi sağladı ve
yabancı para cinsindeki kredi geri ödeme yükümlüklerimiz vadelerinde yerine getirildi.
Kısacası, zor geçmesi beklenen bir yılda dahi, görevli Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki üyelerimizle, profesyonel
çalışanlarımızla, Vakfımızı ileriye taşımayı sürdürdük. Başarılarla dolu geçmişe sahip Vakfımızın 40. yılında da
eğitim faaliyetlerini geleceğe daha güçlü taşımak adına adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Her zaman olduğu gibi
Mütevellimizin güven ve desteğinin en önemli gücümüz olduğunun bilincindeyiz. Vakfımızı geliştirmek ve
ülkemizde eğitime hizmet etmek üzere içinde bulunduğumuz yarışta bayrağı en ileri götürme hedefine ulaşmak,
en büyük dileğimizdir.
İELEV’in 40. yılı hepimize kutlu olsun.
Saygılarımla,
Ahmet Argun

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Divan Kurulu Üyelerimiz

AHMET BERKER ARGUN (85)
Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET ŞUHUBİ (42)
Divan Kurulu Başkanı

ŞAKİR İŞÇİ (75)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MEHMET ALİ BERKMAN (62)
Divan Kurulu Üyesi

ALİ KORAMAZ (83)
Genel Sekreter

EROL EVGİN (65)
Divan Kurulu Üyesi

SELİM SERDAR SUMAY (93)
Muhasip Üye

ALİ ÇETİN SARIOĞLU (65)
Divan Kurulu Üyesi

ÖMER SÜHA PAŞALIOĞLU (82)
Yönetim Kurulu Üyesi

CENGİZ ERDAMAR (65)
Divan Kurulu Üyesi

DR. KAZIM SELÇUK TUZCUOĞLU (84)
Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT ALKANLI (88)
Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyelerimiz

DR. SEDA ÇELİK TEKER (90)
Yönetim Kurulu Üyesi
TOLGA EKREN (97)
Yönetim Kurulu Üyesi

REFİK N. TÜRKOĞLU (72)
Denetim Kurulu Başkanı

DR. ELİF POSOS DEVRANİ (99)
Yönetim Kurulu Üyesi

MUHARREM KAYA (87)
Denetim Kurulu Üyesi

HALE YILMAZ AKÇAY (02)
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET YETGİN (96)
Denetim Kurulu Üyesi
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40. Yılımızdayız…
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde faaliyetlerini amaçlarına yönelik
sürdürdü ve dönemi başarıyla tamamladı.
Yönetim Kurulumuz, görev yaptığı 2021 yılında 25 kez toplandı. Salgın hastalığın getirdiği zorunlu kısıtlamalara
rağmen, Vakfımız adına olumlu gelişmelerin yaşandığı bu süreçte birlik ve uyum içinde alınan kararlarımız
sonucunda Vakfımız, hedefler doğrultusunda başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalarımızda bizi
destekleyen mütevellilerimize, camiamıza, profesyonel yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza her
zaman olduğu gibi içtenlikle teşekkür ederiz.
Salgın hastalık nedeniyle bir bölümünü zorunlu olarak evlerimizde geçirdiğimiz, yüz yüze görüşmeleri her alanda
en alt düzeye indirdiğimiz 2021 yılında, Vakıf ve İELEV Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu toplantılarını bir önceki
yıl olduğu gibi yine dijital ortamda gerçekleştirdik. Toplantılara devam oranının artmasını sağlayan bu ortam,
toplantı süresinin uzamasına imkân sağlamak suretiyle çalışmalarımızı olumlu etkiledi. Vakıf merkezi
çalışanlarımız da yılın önemli bir bölümünde, zorunlu olarak evden çalışma yöntemine geçtiler. Bu süreçte
günlük yapılan koordinasyon toplantıları ve çalışanlarımıza sağlanan teknolojik imkânlar, motivasyonumuza ve iş
verimimize olumlu yansıdı. Ofiste çalışılan dönemde ise dönüşümlü yapıya geçildi ve personelin sürekli maske
kullanması sağlandı. Ofise yerleştirilen Hepa filtreler ile okullarımızda olduğu gibi merkez ofisimizde de
çalışanlarımızın ve yakınlarının sağlıklarını korumak üzere gerekli önlemler alındı. Gelişen iş hacmimizin doğal
sonucu olarak yeni çalışanlarımızın da aramıza katılması, bizleri yeni çözümlere yöneltti. Salgın döneminin
sürebileceği öngörüsüyle Vakıf merkezimizin bulunduğu Kültürevinin zemin altındaki avlu katının ofise çevrilmesi
ve çalışanlarımıza sağlanan ergonomik ortamın genişletilmesi için çalışmalarımız sürüyor.
Salgın nedeniyle alınan önlemler Mütevelli Heyeti toplantımızı da etkiledi. Vakıf Senedimize göre mart ayında
yapılması gereken 2021 yılı Mütevelli Heyeti olağan toplantımız, 2 kez ertelendi ve haziran ayında
gerçekleştirilebildi. İki listenin aday olduğu seçimli olağan toplantımız; bir önceki yıl 1 saatte tamamlanan, Vakıf
tarihinin en düşük katılımlı ve en kısa genel kurulu sonrası, bu kez Vakıf tarihinin en yüksek katılımlı toplantısı
oldu. Toplantıya 150 Mütevellimizden 87’si asaleten, 43’ü ise vekâleten olmak üzere toplam 130 üyemiz katıldı.
Bir önceki dönemde görev yapan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. 2021-2023 dönemi
için yapılan Yönetim Kurulu seçimine Sarı ve Beyaz listelerdeki Sarı Siyahlılar aday oldu. Kullanılan 128 oydan
82’sini alan Sarı Listemiz mütevellimiz tarafından Mart 2023’e kadar göreve getirilmiş oldu. Güveniniz için sizlere
bir kez daha teşekkür ederiz.
Vakfımızın amaçlarından, İstanbul Erkek Lisemizin varlığını ve başarılarını sürdürmesi, Yönetim Kurulumuzun
vazgeçilmez hedefidir. Bu sorumluluğun bilincinde, 01.01.2021-31.12.2021 arasındaki 12 aylık dönemde,
İstanbul Erkek Lisemize yaklaşık 3 milyon 350 bin TL katkıda bulunduk. Bu katkının 2 milyon 55 bin TL’lik
bölümünü personel ödemeleri oluşturdu. Lisemizin eğitim dışı hizmetlerini gören 28 kişilik İEL personeli ile lise
yönetimi tarafından talep edilen bilgisayar, kulüp ve olimpiyat öğretmenleri de Vakfımız tarafından istihdam
edilmekte olup ücretleri ödenmektedir.
Salgın hastalık nedeniyle 2020-2021 yılının ikinci döneminde derslerin çevrim içi sürdürülmesi sonucu yüz yüze
yapılması gereken kulüp etkinliklerinin gerçekleştirilememiş olması, bu gider kalemini bu yıl da öngörülenin
altında bıraktı. Kardeşlerimizin gelişimlerine önemli katkı sağlayan kulüp etkinliklerinin 2022 yılından itibaren
yeniden başlamakta olduğunun müjdesini veriyor, İELEV olarak bu etkinliklere ana sponsor olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
Salgın hastalığın mevcudiyeti okullarımızda bu kez farklı ihtiyaçlar doğurdu. Salgın sürecinde gerek İstanbul
Erkek Lisemizin gerekse İELEV Okullarımızın her sınıfına en az 1 adet Hepa filtre cihazı alımını sağladık.
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40. Yılımızdayız…
Ders anlatımlarının süre sınırı olmaksızın yapılabilmesi için her öğretmen için ayrı ayrı satın alınan Zoom-PRO
aboneliklerini bu yılın birinci yarısında da devam ettirdik. Derslerin Zoom ortamında yapılması nedeniyle Hazırlık
sınıfını ve 9. sınıfı bitiren kardeşlerimizin yabancı dil gelişimlerine katkıda bulunabilmek için Alman Bölümünün de
onayı ve desteğiyle Goethe Enstitüsü ile iş birliği yaparak bir önceki yıl olduğu gibi 2021 yılında da yaz okulu
organize ettik ve kurstan yararlanan kardeşlerimizin kurs bedeline katkıda bulunduk.
Ata’mızdan armağan okul binamızda kardeşlerimizin eğitimi için ideal koşulları sağlamak üzere gerekli çalışmaları
yapma gayretindeyiz. Bu yaz ön bahçedeki spor sahalarının tamamını yeniledik. Sporfest Komitesi ile
sürdürdüğümüz çalışma sonucunda, eski yol asfaltı kaplamanın kazınması sonrası sahalar sporcu sağlığına en
uygun dış mekân, cushion dolgu malzemeleri kullanılarak yenilendi ve boyandı. Ayrıca dışarıdan bahçeye açılan
büyük tarihi kapının yıpranmasını önlemek üzere Okul Aile Birliğimiz ile yapılan ortak projenin de maliyetinin bir
bölümünü karşıladık. Otomatik yeni iç kapı, okulumuzun mimarisine uygunluğu ile büyük beğeni kazandı. Erol
Evgin dersliğinin de çok amaçlı salon hâline getirilmesi için yapılan proje, okul idaresince uygun bulundu. 2022 yılı
projelerimiz arasında salonun yeni tasarımı ile hizmete alınması da bulunuyor.
Yeni pansiyon binamız kardeşlerimizin hizmetine girdi. Bir taraftan da iskân çalışmaları okul idaremiz tarafından
sürdürülüyor. Vakfımızın bağışının yanı sıra Camiamızın destekleri ile sağlanan bağışlar karşılığında söz verilen
bağışçı isimlerinin odalara verilmesi çalışmasını da Derneğimiz ile 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlamayı
hedefledik. İsim plakaları tamamlandığında Mütevellilerimiz ve Camiamız ile paylaşacağız. Bu vesile ile bu eserin
ortaya çıkmasında destek veren herkese bir kez daha teşekkür ederiz.
2021 yılında pandemi nedeniyle etkinlikler zorunlu olarak azalsa da Camia paydaşlarımızla birlik ve beraberliğimizi
her fırsatta pekiştirdik. Spor sahalarının yapılması, bahçe kapısının tasarımının belirlenmesi, Lisemize yeni müdür
atanması için Camia genelinde yapılan çalışmaları, resmî kurumlara ziyaretlerimizi Derneğimiz ve Okul Aile
Birliğimiz ile yakın diyalog ve iş birliği içinde sürdürdük. Okul müdürünün olmadığı dönemde yine aynı ekip ile vekil
müdürümüzün yanında yer aldık, kendisine destek verdik. Kısacası Camia bütünlüğünü sağladığımız, iş birliği ile
türlü zorlukları aşmanın mutluluğunu yaşadığımız bir dönemi geride bıraktık. Ocak 2022’de yapılan seçim
sonrasında göreve gelen Turgut Çopuroğlu başkanlığındaki İELDER Yönetim Kurulunu kutlar, kendilerine başarılar
dileriz. Kendileri ile iş birliğini sürdüreceğimizden eminiz. Görevi devreden Fahri Türkyılmaz başkanlığındaki
Dernek Yönetim Kuruluna da bu vesile ile başarılı çalışmaları için teşekkür ederiz. Yakın iş birliğimiz sayesinde
başarılı çalışmalar yapma imkânı bulduğumuz Ayla Uğur’un başkanlığını yaptığı İEL Okul Aile Birliğimize de
okulumuza değerli katkıları için teşekkür ederiz.
Camiamızın bu iş birliği ve desteği, Sarı Siyah gücün birleşme noktası olarak nitelendirdiğimiz Sarı Siyah Destek
Platformu aracılığı ile destek arayanlara yapılan katkılar ile de teyit edildi. Sarı Siyahlı kardeşlerimizden ve
okulumuzdan gelen destek taleplerinin duyurulduğu, etkinliklerin tanıtıldığı ve ihtiyaç olan fonun toplanmasına
aracı olan “www.sarisiyahdestek.com: Sarı Siyah Gücün Birleşme Noktası” adlı on-line bağış platformunda burs
fonuna, okulumuzun ihtiyaçlarına, öğrenci kulüplerimize bağış yaparak Lisemiz ve öğrenci kardeşlerimiz için
parasal destek sağlayan tüm kişi ve kurumlara da şükran borçluyuz.
Vakfımızın faaliyetlerini raporumuzun ilerleyen sayfalarında detaylı olarak okuyabilirsiniz.
Vakfımızın kuruluşunun temel amacı, unvanında da yer aldığı gibi eğitime hizmet etmektir. Bu amaca yönelik
olarak İstanbul Erkek Lisemize yaptığımız katkılarının bir kısmından yukarıda söz ettik. Bu desteğin yanı sıra
sahibi olmaktan gurur duyduğumuz İELEV Eğitim Kurumlarının başarı seviyesinin her yıl artış göstermesi de
Vakfımızın temel amaçları arasındadır. Akademik başarımızın yanında İELEV Eğitim Kurumlarındaki
öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki katılım ve başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Okullarımıza
olan ilginin her geçen gün artması ve oluşan memnuniyet, yıllardır süregelen bu çalışmanın açık bir sonucudur.
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İELEV Okullarımızın faaliyetleri ve başarıları, faaliyet raporumuzun ilerleyen sayfalarında detaylı olarak yer alıyor.
Ancak İELEV Özel Lisemiz ile ilgili bazı gelişmeleri burada sizlerle paylaşmak isteriz:
İlk öğrencilerini 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde alan İELEV Özel Lisemiz, bu yıl üçüncü dönem
mezunlarını vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Salgın hastalık önlemleri kapsamında uzunca bir süre
çok sevdikleri okul binalarından ayrı kalan öğrenci ve öğretmenlerimiz, 2021-2022 döneminde yeniden okula
döndüler. Yönetim Kurulu üyelerimizin hazır bulunduğu yeni ders yılı açılış töreni için okulumuza teşrif eden
Federal Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, okula dönüş coşkusunu bizlerle yaşadı.
Öğrencilere keyifli bir öğrenim hayatı dileyen Bay Regenbrecht, son dönem mezunlarımızın aldığı başarılı
sonuçlar için öğrenci ve öğretmenlerimizi kutladı. Bu yıl mezun olan 45 öğrencimizden 41’i IB, 39’u GIB diploması
aldı. Toplamda 344 ayrı üniversite kabulü almayı başaran mezunlarımızdan 34’ü Almanya’daki, 4’ü Hollanda’daki,
1’i Avusturya’daki üniversiteleri tercih ederken 3 öğrencimiz; Türkiye’deki üniversiteleri tercih etti. Tıptan
mühendisliğe, medyadan güzel sanatlara kadar farklı alanlarda, dünyanın en iyi üniversitelerine yerleşen
öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar dileriz.
Özellikle pandemi döneminde, başarılı süreç yönetimi ve Genel Müdürlük düzeyinde oluşturularak koordine edilen
merkezi çevrim içi uygulamaları ile fark yaratan İELEV Eğitim Kurumlarımız, akademik alandaki hedeflerine
ulaşırken veli memnuniyetini zirveye taşıdı. Bu başarının doğal bir sonucu olarak 2021-2022 eğitim ve öğretim
yılında, tüm okullarımızda, kayıtlara yansıyan bir ilgi ile karşılaştık. Okullarımızdan diğer okullara alınan kayıt
sayısı en düşük seviyeye inerken ara sınıf kayıtlarına ciddi bir talep oluştu. Anaokullarımız tamamen doldu. Özel
Lisemiz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kayıt konusunda büyük ilgi ile karşılaştı. Bu kayıt yoğunluğunun
2022-2023 döneminde daha da artmakta olduğunu bu yılın sonundaki ön kayıt sayıları net bir şekilde gösteriyor.
Okullarımıza artan bu ilgi, bizlerin sorumluluğunu artırırken okullarımızın yönetimlerinin de kusursuz işlemesi
gereğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun okul yönetimlerimizin mükemmele erişmesi
yönündeki gözlem çalışmaları da devam etmektedir.
Vakfımızın eğitimle dolu 39 yılını geride bıraktık. Aralık ayında Kuruluşumuzun 40. yıl dönümünde
Cumhuriyet’imizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’ini Yönetim Kurulu üyelerimiz,
Mütevellilerimiz, Camia Temsilcilerimiz, İELEV Özel Lisesi ve diğer okullarımızın öğrenci temsilcilerinin hazır
bulunduğu kalabalık bir grupla ziyaret ettik. Salgın hastalık şartlarının elverdiği ölçüde 2022 yılında 40. yaşımızı
coşku ile kutlamayı arzu ediyoruz.
Mutlu günlerle beraber çok zor günlerin de yaşandığı 39 yılı geride bırakırken Vakfımızın artık ileriye güvenle
bakmakta olduğunu sizlerle mutlulukla paylaşıyoruz. Uzun yıllardan beri Vakfımızın çatısı altında bulunan
okullarımızı yöneten iktisadi işletmemize ve dönüşüm sonrası kurduğumuz anonim şirketimize olan Vakıf
borçlarımız nihayet 2021 yılında tümüyle ödendi. Vakfımızın gelirleri arttı, zorunlu giderleri çok azaldı. Vakfımızda
gelir fazlası oluşmaya başladı.
Yönetim Kurulumuz, olmazsa olmaz hedefleri arasına koyduğu İELEV Okullarımızda sürdürülebilir kârlılığının
2020-2021 döneminde başarılmış olmasının mutluluğunu içindedir. Başarılı mali politikalar ve etkin tasarruf
önlemlerimiz sonucunda, 2021 yılının son döneminde yaşanan ve öngörülmesi mümkün olmayan aşırı kur artışı
ve yüksek enflasyona rağmen, kârlılığın 2021-2022 eğitim ve öğrenim yılında da sağlanacağını öngörmekteyiz.
Bizlere bugüne kadar gönüllü desteklerini esirgemeyen Mütevellilerimizin, Divan, Yönetim ve Denetim
Kurullarımızın, profesyonel çalışanlarımızın bizlere inanarak ve güvenerek desteklerini sürdürmeleri en büyük
dileğimizdir.
Saygılarımızla,
İELEV Yönetim Kurulu
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İstanbul Erkek Lisesi - Başarılar / Gelişmeler
Çalışmalarımız, Desteklerimiz

İstanbul Erkek Lisesi - Başarılar / Gelişmeler
İstanbul Erkek Lisemiz 137 Yaşında

İEL 2021 Yılı Mezunlarının
Üniversite Giriş Sınavı Başarıları

1884 yılında ‘Numûne-i Terakki’ ismiyle Mehmet Nadir Bey
tarafından kurularak günümüze kadar ‘ilerlemenin örneği’
olma özelliğini sürdürmüş İstanbul Erkek Lisemizin
137. yaşını 15 Ocak 2021 tarihinde gururla kutladık.

İstanbul Erkek Lisemizin 2021 yılı mezunları her yıl olduğu
gibi bu yıl da üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye
genelinde başarı sağladılar.

Salgın hastalık nedeniyle önceki
yıllarda olduğu gibi bir tören
düzenlenememiş olsa da Vakfımız
tarafından yaptırılan ve camia
paydaşlarımızdan İELDER ve İEL
OAB’nin unvanlarının da
üzerinde bulunduğu
sarı siyah çelengimiz
yine kurucumuz
Mehmet Nadir Bey’in
büstünde yerini aldı.

Kardeşlerimizi kutluyor, tüm mezunlarımıza başarılar
diliyoruz.

Ömer Akça - Eşit Ağırlık 4.
Alp Aytemur'21 - Eşit Ağırlık 7.
Eren Şahin - Eşit Ağırlık 12.
Arda Berke Büktel - Sözel 33.
Ali Eren Saltık - Sözel 49.
Ahmet Efe Serdar - Sayısal 321.
Azize Sinem Kızmaz - Sözel 325.
Yusuf Can Sezek - Eşit Ağırlık 824.
Emir Yekta Tumaç - Eşit Ağırlık 982.
Buse Hatunoğlu - Yabancı Dil 403.
Elif Yıldırım - Yabancı Dil 426.
Elif Günenç - Yabancı Dil 481.
Beyza Aktaş - Yabancı Dil 540.
Umut Zorka - Yabancı Dil 918.
Zeynep Tangürek - Yabancı Dil 924.

İEL’21 Mezunlarımız Diplomalarını aldılar
30.06.2021 çarşamba günü Lisemizin bahçesinde 2021
dönemi mezunlarımız için diploma töreni düzenlendi. Okul
Müdür Vekili Dr. Metin Kuş ve Alman Bölüm Başkanı Rolf
Bennung'un açılış konuşmalarının ardından Almanya'nın
İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Vakıf
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet B. Argun, Dernek
Başkanımız Fahri Türkyılmaz ile Okul Aile Birliği
Başkanımız Ayla Uğur yaptıkları konuşmalarda yeni
mezunlara başarılar dilediler. Vakıf Yönetim Kurulu
Başkanımızla birlikte törene katılan Yönetim Kurulu
üyelerimiz Dr. Selçuk Tuzcuoğlu ve Bülent Alkanlı dereceye
girenlere kardeşlerimize birer IPad ile Selahattin Beliren
para ödüllerini verdiler. Ödül töreninde Ahmet Argun’un,
eğitimlerini yurt dışında sürdürecek mezunlarımıza hitaben,
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü sözü olan “birer
kıvılcım olarak gidip, ateş gibi dönmeleri” temennisi uzun
süre alkışlandı.
Mezuniyette dereceye
giren öğrenciler;
1. Enfal Coşar
2. Selim Ünal
3. Dilara Türkmen

Abitur’da dereceye
giren öğrenciler;
1. Arda Özgür
2. Selin Ünal

İstanbul Erkek Lisemizin
Yeni Müdürü Hüseyin Sarı
İstanbul Erkek Lisemizde, önceki müdürümüz Fatih
Güldal’ın şubat ayında görevinden ayrılması sonrasında
Müdür Baş Yardımcımız Dr. Metin Kuş’un vekalet ettiği
müdürlük makamına 16 Ağustos 2021 tarihinde Hüseyin
Sarı Hocamız atandı. 2014 yılından bu yana Prof. Dr.
Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde müdürlük görevini
başarı ile sürdüren Hüseyin Sarı Hocamıza görevinde
başarılar diliyoruz.
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İstanbul Erkek Lisesi - Başarılar / Gelişmeler
İEL Alman Bölüm Başkanı Thomas Frey
Görevine Ağustos Ayında Başladı

İEL Robotik Takımımız
Ulusal Yarışmada Şampiyon Oldu

İstanbul Erkek Lisemizde görev süresi tamamlanan Alman
Bölüm Başkanı Rolf Bennung’un yerine, ZfA tarafından
atanan Thomas Frey, ağustos ayında görevine başladı.
Yeni Alman Bölüm Başkanı Thomas Frey ile camiamızın ilk
tanışması, Vakfımız tarafından Rolf Bennung’un vedası için
düzenlenen ve Okul Yönetimimiz,
Derneğimiz ve İEL Okul Aile
Birliğimizin katılımı ile gerçekleşen
Litera Restoran’daki yemekte
gerçekleşmişti. Lisemizden çok
etkilendiğini ve İstanbul’da
yaşamaktan çok mutlu olduğunu
söyleyen Thomas Frey, Lisemizde
4 yıl boyunca görev yapacak.

2021 First Robotics Competition İzmir Off-Season yarışması
17-18-19 Aralık tarihlerinde İzmir’de yapıldı. Türkiye’nin 5
ilinden 26 lise takımının katıldığı organizasyonda İstanbul
ilinden 20 okul yarıştı. Turnuva sonunda İstanbul Erkek
Lisemizin Robotik Takımı “İEL ROBOTICS” turnuvası
şampiyonu oldu. İELEV olarak IEL Robotik takımının tüm yol
ve konaklama giderlerini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.

Müdür Başyardımcımız Dr. Metin Kuş’a
Görevlendirme
İstanbul Erkek Lisemizde 2008 yılından bu yana görev
yapmakta olan Müdür Baş Yardımcımız Dr. Metin Kuş,
geçici görevlendirme ile Nişantaşı Anadolu Lisesine tayin
oldu. Lisemizde uzun yıllar pansiyon sorumlusu olarak da
görev yapan, bu süreçte 6 müdür ile çalışan Metin
Hocamız, öğrenciler arasında sevilen bir yöneticiydi. 2021
yılında vekaleten müdürlük görevini başarıyla sürdüren
Metin Hocamıza bu vesile ile Lisemize yaptığı katkılar için
teşekkür ediyoruz.

En Genç Sarı Siyahlılar Camiamız ile Buluştu
Vakfımız tarafından 2013 yılından bu yana organize edilen
"En Genç Sarı Siyahlılar Camia ile Tanışıyor" toplantısını 19
Aralık Pazar günü 8. kez gerçekleştirdik. Salgın hastalık
nedeniyle geçen yıl düzenlemeyen toplantıyı, bu yıl Hazırlık
sınıflarımızın yanı sıra 9. sınıf öğrenci ve velileri de izledi.
Katılımcı sayısının 170 kişiye ulaştığı toplantıda İEL
Müdürümüz Hüseyin Sarı'nın açılış konuşmasının ardından
Alman Bölüm Başkanımız Thomas Frey ve camia
kurumlarımızın yönetim kurulu başkanları kardeşlerimizle
buluştu. Vakfımızın Lisemize destekleri de Yönetim Kurulu
Başkanımız Ahmet Argun tarafından aktarıldı. Tanıtım
bölümü sonrasında, İELEV Eğitim Kurumları Genel
Müdürümüz Burak Kılanç'ın kardeşlerimizle samimi sohbeti
ilgiyle izlendi. Toplantı, İZ TV’de yayınlanmış “Sakarya
İzcileri” belgeselinin gösterimiyle tamamlandı. Bir velinin
paylaştığı "İELEV’e teşekkürler… Memnuniyetimizi ifade
etmeye emojiler yetmez" mesajı günün özetiydi.

İEL Satranç Takımı Dubai’de Yarıştı
İstanbul Erkek Lisesi Satranç takımı, Dubai EXPO 2020
kapsamında düzenlenen ve 53 ülkeden 296 takımın
yarıştığı EXPO 2020 Dünya Okullar Arası Satranç
Turnuvasında son 10 takım arasına girerek finallerde yer
aldı. Uçak ve vize giderlerinin tümü Vakfımız tarafından
karşılanan Satranç kafilesinde yer alan kardeşlerimiz
Dubai’deki müsabakalar sonucunda dünya 8.si oldular.
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İstanbul Erkek Lisesi - Başarılar / Gelişmeler
Numune-i Terakki Dergisi Yeni Sayısı Basıldı

Bilim Olimpiyatları Başarılarımız
Uluslararası Matematik Olimpiyatındaki Başarımız

1887 yılında, Lisemizin
muallimleri ve öğrencileri
tarafından çıkarılan ve ilk okul
dergisi olma özelliğine sahip,
okulumuzun kuruluş ismini
taşıyan “Numune – i Terakki
Dergisi”nin yeni sayısı basıldı.
İstanbul Erkek Lisesi Bilimsel
Etkinlikler Komitesi tarafından
hazırlanan bu önemli bilim
dergisi, okul yönetimimizin
talebi doğrultusunda, maliyeti
Vakfımız tarafından
karşılanmak suretiyle kuşe
kağıda 1000 adet bastırıldı.
Hazırlıkları tamamlanan Çığlık
Dergisi de yine Vakfımız
tarafından 1000 adet bastırıldı.

19-20 Temmuz 2021
tarihlerinde 107 farklı ülkeden
619 öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilen Uluslararası
Matematik Olimpiyatında,
okulumuzun milli takım üyesi
öğrencisi Burak Buğra Önder
bronz madalya kazandı.

Uluslararası Biyoloji Olimpiyatındaki Başarımız
İngiltere'de düzenlenen uluslararası "UK Biology
Competitions Intermediate Biology Olympiad" yarışmasında
okulumuzu ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğrenci
kardeşlerimizden Elif İnci Kalender altın madalya, Mert
Kemal Uçkan gümüş madalya, Ömer Enes Tekin ve Ebru
Naz Yılmaz ise başarı ödülü kazandılar.

İEL Kulüpleri Vakfımızı Ziyaret Etti
İstanbul Erkek Lisemizin Sporfest, Kültür Haftası ve
Sinema kulüpleri Vakıf Yönetim Kurulumuz ile tanışma
yemeği yedi. Kasım ayında gerçekleşen ve son derece
samimi bir ortamın oluştuğu yemekte, kardeşlerimiz,
yaptıkları faaliyetlerden söz ederek Vakfın her konuda
desteğini talep ettiler. İLÖB Öğrenci Birliği Başkanın da yer
aldığı yemekte, Vakfımız, öğrenci kardeşlerimizin başarılı
faaliyetlerini destekleme sözünü yineledi.

Tübitak Bilim Olimpiyatlarındaki Başarımız
TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları kapsamında,
Bilgisayar Olimpiyatı Genç Kız Milli
Takımı'na seçilen hazırlık sınıfı öğrencimiz
Kübra Efnan Dilmaç, 13-19 Haziran 2021
tarihlerinde İsviçre'nin ev sahipliğinde 43
ülkeden 157 öğrencinin çevrimiçi ortamda
yarıştığı ve bu sene ilk kez düzenlenen
Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatında
(EGOI) bronz madalya kazandı.

İEL AERİAL Takımımız
Teknofeste Katılma Hakkı Kazandı

Antalya Matematik Olimpiyatlarındaki Başarımız
25. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda Burak Buğra
Önder altın madalya, Ayşe Zehra Şen ve Sena Başaran
gümüş madalya kazandılar.

Okulumuz bu yıl Teknofest'te
"Serbest Görev İnsansız
Hava Aracı" kategorisinde
EPİPROCTA isimli otonom
kargo drone'u sergiledi.
AERIAL takımımız, amaçlarının kargo İHA’larını tamamen
otonom hale getirmek olduğunu belirttiler. Bu proje
çerçevesinde, belirli ağırlıktaki kargo paketleri haritada
belirlenen alana otonom uçuşla bırakılabilecek. IEL AERIAL
takımımızın malzeme ihtiyaçlarına Vakfımız sponsor oluyor.
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İstanbul Erkek Lisesi - Başarılar / Gelişmeler
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 2026 yılında mezun olacaklar.

Çalışmalarımız, Desteklerimiz
İEL Öğrenci ve Velilerine Abitur
Programı Tanıtımı

Üniversite Sınavlarına Hazırlık Desteğimiz:
EDESİS

İEL öğrencilerinin Abitur seçimine ışık tutmak ve öğrenci ve
velileri bilgilendirmek amacıyla Vakfımızca bu yıl ilk kez, İEL
yönetimi ile iş birliği halinde, Lisemizde dal tercihi yapacak
10. ve 9. sınıf öğrenci ve velilerine yönelik olarak 30 Ocak
2021 tarihinde bir zoom toplantısı yapıldı. Yönetim Kurulu
Başkanımız Ahmet Argun’un da katıldığı toplantı,
mütevellimiz Ali Saydam’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.
230’u aşkın katılımcının yer aldığı zoom toplantısında,
mütevellilerimiz Prof. Dr. Acar Baltaş ve Burak Kılanç da
konuşmacı oldular. Lisemizde Abitur programını tamamladıktan sonra yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde yüksek
öğrenimlerini sürdüren 7 mezunumuz, Abitur’un öğrenim
hayatlarında sağladığı
faydaları örneklerle
paylaştılar. Yaklaşık
3 saat süren
toplantıda öğrenci
kardeşlerimizin ve
velilerinin Abitur ile ilgili
soruları da cevaplandı.
Başarılı organizasyonda
önemli payı olan
İEL Okul Aile Birliğimiz,
dal seçiminde
öğrencilerimize yol
gösteren bu toplantının
gelecek yıllarda da
tekrarlanması dileklerini
Vakfımıza iletti.

İstanbul Erkek Lisesindeki üniversite giriş başarıları
yükseltmek amacıyla 11 ve 12. sınıftaki öğrenci
kardeşlerimize EDESİS - Eğitim Destek Sistemi
uygulanmaya başlandı. Okul yönetimi ve rehberlik servisinin
yararlı bulduğu ve uygulanmasını talep ettiği sistem, Okul
Aile Birliğimizin desteği ile önce İEL’li kardeşlerimize ve
velilerine bir zoom toplantısı ile tanıtıldı. Toplantı sonrası
EDESİS sisteminden yararlanmak üzere başvuran 130
kişilik 11 ve 12. sınıf öğrencisi grubuna yarıyıl tatili içinde
gönderilen sınav kitapçıklarıyla ölçme, kişisel analiz ve
değerlendirme yapıldı. Öğrenci özelinde belirlenen
akademik konularda destek vermek üzere, kişiye özel
üretilen soru kitapçıkları adreslere gönderildi. Vakfımız
tarafından önerilen ve yürütülen EDESİS uygulamasının
tüm maliyeti Vakfımız tarafından karşılanmaktadır. İEL’li
kardeşlerimizin üniversiteye hazırlık çalışmalarına
Vakfımızca sağlanan katkı için İEL velilerinden gelen olumlu
geri bildirim bizleri memnun etmektedir. İELEV Özel Lisesi
öğrencilerine de uygulanmakta olan EDESİS sisteminin
gelecek yıllarda da tekrarlanmasını hedefliyoruz.
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Çalışmalarımız, Desteklerimiz
Sarı Siyah Akademi - SSA Gelişiyor

Bahçe Girişine Yeni Güvenlik Kapısı

Yüksek öğrenime hazırlanan
öğrencilerimize destek olmak
amacıyla geçen yıl başlattığımız
“SSA – Sarı Siyah Akademi”
uygulamamız bu yıl daha da
gelişiyor. Üniversite adayı
öğrencilerimize 12. sınıfta
uygulanan kişiye özel ölçme
ve değerlendirme uygulaması
olan EDESİS’in tamamlayıcısı
SSA Akademi, öğrencilerimizin genellikle en çok zorlandığı
konularda hazırlanmış 45’er dakikalık ders anlatımı ve
soru çözümü video bankası olarak kullanıcılara destek
vermekte... Öğrencilerimiz, İELEV’in “YKS Akademik
Destek Platformu” üzerinde, kendilerine özel şifreleri ile
sisteme girerek, diledikleri zaman ve sınırsız olarak
videoları izleyebiliyor. Vakfımızın organizasyonu ve
sponsorluğu ile geçen sene oluşturmaya başlanan video
bankamıza 2022 yılı başından itibaren, konularında
uzman, deneyimli kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan
matematik ve fen derslerinin yanı sıra diğer sosyal
derslerde de birçok konu eklenecek ve daha geniş
kapsamlı destek sağlayabilecek.

Lisemiz bahçesinin Türkocağı Caddesi ile bağlantısını
sağlayan tarihi ana kapısının yıpranmasının önlenmesi
amacıyla, ana kapının günde bir kez, sabah açılıp gece
kapanabilmesi için, iç tarafta güvenlikli bir demir kapı yapıldı.
Yapım bedelinin önemli bölümü İEL Okul Aile Birliğimiz
tarafından karşılanan kapıya Vakfımız da maddi katkıda
bulundu. Okul yönetiminin onayı ve paydaşların görüşleri
çerçevesinde şekillenen kapı ile okul bahçemize giriş
güvenliği artırılmış, dış kapımızın ömrü de uzatılmış oldu.

Lisemizin Spor Sahalarını Yeniledik
Goethe Enstitüsünde İEL Öğrencileri İçin
Yaz Lisan Kursu

Lisemizin ön bahçesinde yer alan ve yol asfaltı kaplı olması
nedeniyle sakatlanmalara neden olan basketbol ve voleybol
spor alanlarını tümüyle yeniledik. Okul idaresinin uygun
görüşü doğrultusunda, Sporfest ile yaptığımız iş birliği
sonucunda, ön bahçemiz, spor yapmaya elverişli hale
getirildi. Sahalarda, mevcut asfalt zemin tamamen kazılarak
tenis sahalarında kullanılan özel dizayn dolgu malzemesi ile
dolduruldu ve birçok üniversite ve spor okulunun
sahalarında kullanılan cushion zemin malzemesi ile
kaplandı. Okul binamız ve sarı siyah renklerimiz ile uyumlu
olacak gri ve sarı renklerin hakim olduğu basketbol, voleybol
ve çok amaçlı mini futbol sahalarımızı bahar aylarında
okulumuzun hizmetine sunduk. Yeni sahalarımıza yakışan
nitelikteki profesyonel pota ve diğer donanımları da
kardeşlerimize armağan ettik.

Salgın hastalık dönemi nedeniyle yabancı dillerini
geliştirmek için her zamankinden çok desteğe ihtiyaç duyan
İstanbul Erkek Liseli hazırlık ve 9. sınıftaki kardeşlerimize
Goethe Enstitüsünde yaz lisan okulu organize ettik. İEL Okul
Aile Birliğimizin verdiği değerli katkı sayesinde hızla ilerleyen
organizasyonda bu yıl 68 öğrenci kardeşimiz yer aldı. Kayıt
ücretinde sağladığımız ücret indirimin yanı sıra kurs bedelini
de kısmen karşılayarak İEL velilerine destek olduk.
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Çalışmalarımız, Desteklerimiz
İELEV’in İhtiyaç Desteği Bursları

AYÖF - Almanya’da Yükseköğrenim Fuarı

İstanbul Erkek Lisemizde okuyan ya da mezun olup yurt içi
veya yurt dışında öğrenimi sürdüren öğrenciler ile diğer
ihtiyaç sahibi öğrencilere cep harçlığı sağlayan destek
burslarımız 2021 – 22 öğrenim yılında da artarak sürüyor.
Bu yıl 39 lise, 91 yurt içi yükseköğrenim, 24 yurt dışı
yükseköğretim olmak üzere 154 kardeşimiz İELEV İhtiyaç
Destek Bursundan faydalanıyor. 9 ay boyunca verilecek
burslar için oluşturulan fon havuzuna her yıl olduğu gibi bu
yıl da önemli katkıda bulunan Sarı Siyah 65 Dayanışma ve
Eğitim Vakfının yanı sıra çok sayıda mütevellimiz, eski
bursiyerlerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve çok sayıda
İELEV velimiz destek verdi. İhtiyaç sahibi bir öğrencinin
hayatına dokunanlardan biri de siz olmak istiyorsanız
İELEV olarak buna aracılık etmekten mutluluk duyarız.
Aşağıdaki iletişim kanallarından bizlere ulaşmanızı
bekliyoruz.

İELEV Eğitim Kurumlarımız tarafından bu yıl üçüncü kez
düzenlenen Almanya’da Yükseköğrenim Fuarı (AYÖF) 20
Mart Cumartesi günü gerçekleşti. Salgın koşulları
nedeniyle Zoom ortamında yapılan fuarda yurt içi ve yurt
dışından 16 konuşmacının konuk olduğu 2 panel ve 32
atölye çalışması gün boyu sürdü. Almanya’nın İstanbul
Başkonsolosu Johannes Regenbrecht tarafından yapılan
açılış sonrasında, Almanya’nın TU9 üniversitelerinin, çeşitli
kurumlarının ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin
katıldığı toplantıda, yabancı ülkelerde öğrenim ve yaşam
koşulları, başvuru süreçleri, öğrencilerimiz bekleyen
akademik ortam ve daha pek çok soru cevap buldu.

• ielev@ielev.org.tr
• iletisim@sarisiyahdestek.com
• +90 212 514 01 47 (Neşe Hanım)

İlgi duyan herkesin katılımına açık olan fuarı 700’ün
üzerinde ziyaretçi izledi. Fuar sonrası Almanya Dışişleri
Bakanlığına bağlı Zentralstelle für Auslandsschulwesen
(ZfA), başarılı organizasyonumuz için Vakfımıza teşekkür
etti ve diğer Alman Yurt Dışı Okullarına (DAS) örnek olması
amacıyla fuara internet sitelerinde yer vereceklerini bildirdi.
İELEV markası ile özdeşleşen AYÖF fuarının her yıl
gerçekleşen geleneksel bir etkinlik olmasını
hedeflemekteyiz.

İELEV Eğitim Kurumlarında Doluluk Rekoru
İELEV Eğitim Kurumlarımızda verilen kaliteli eğitim, öğrenci
ve velilerimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Yönetim
Kurulumuzun vizyonu, İELEV Eğitim Kurumlarımız Genel
Müdürü Burak Kılanç ile tüm yönetici ve eğitimcilerimizin
üstün çabası sayesinde İELEV Okullarını tercih düzeyi en
üst noktaya ulaştı. Duyulan güvenle, 2020 – 21 döneminde,
hedeflenen öğrenci sayısının çok üstüne çıkarak 1780
öğrenciye ulaştık. Yakınlarını İELEV Okullarımıza
kaydettirmek isteyen Sarı Siyahlılara yaptığımız erken çağrı
sonrası çok sayıda camia mensubumuz ön kayıt imkanı
buldu. İELEV’in şeffaf yapısı gereği, kayıtlarımızda da
şeffaflık unsurunu ön plana taşımaktayız.
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Çalışmalarımız, Desteklerimiz
WDA - Berlin Toplantısı ve ZfA Ziyaretimiz
İELEV Yönetim Kurulumuz, Alman resmi makamları ile
yakın ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Üyesi
bulunduğumuz Alman Yurt Dışı Okulları Birliğinin (WDA) 36 Ekim günleri arasında Berlin’de düzenlediği genel kurul
ve sempozyumuna, İELEV Okulları olarak, yine güçlü bir
ekiple katıldık. Uzun bir aradan sonra yüz yüze düzenlenen
toplantılarda Vakfımızı Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet
Argun, Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Selçuk Tuzcuoğlu,
Dr. Elif Posos Devrani ile İELEV Eğitim Kurumları Genel
Müdürümüz Burak Kılanç temsil etti.

Almanya Federal Cumhuriyeti
Büyükelçisinin İELEV Özel Lisesine Ziyareti
ve Teşekkür Mektubu
Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Bay
Jürgen Schulz ve eşi Bayan Sheila Stanton, 11 Kasım 2021
tarihinde İELEV Özel Lisemizi ziyaret ettiler.

Ayrıca, Vakfımıza uzun yıllar hizmet ettikten sonra ZfA’daki
yeni görevi nedeniyle danışmanlık görevini tamamlayan
G.Michael Schopp Hocamız da Vakfımızı temsilen
heyetimizde yer aldı.

Alman Direktörümüz Thomas Stahlmann’ın yanı sıra
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Argun, Yönetim Kurulu
Eski Başkanımız Av. Refik Türkoğlu, Yönetim Kurulu Üyemiz
ve Eğitim Komitesi Başkanımız Dr. Selçuk Tuzcuoğlu ve
İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürümüz Burak Kılanç’ın
da hazır bulunduğu ziyaret son derece samimi bir
atmosferde geçti. Okul binamızı gezen Büyükelçi Schulz ve
Eşi, kütüphanemizde 11 ve 12. sınıf IB Diploma Programı
öğrencilerimizden bir grup ile sohbet etti.

İstanbul Erkek Lisemizin yeni Almanca Bölüm Başkanı Bay
Thomas Frey’in de dahil olduğu Sarı Siyahlı heyetimiz
toplantı sırasında Alman yetkililer ve ZfA’nın Başkanı Bayan
Heike Toledo ile de görüşme imkanı buldular. Ayrıca, Vakıf
Genel Müdürümüz Atilla Öztuna da Bonn’da bölgemizden
sorumlu ZfA uzmanı Bayan Silvana Gasterstaedt ile bir
görüşme yaparak İELEV Özel Lisemiz ve İELEV
Okullarımız ile ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Vakfımız
adına önemli kazanımlar sağladığımız Almanya seyahatimiz
ile ilgili detaylı bilgiyi 25 Ekim 2021 Pazartesi günü yapılan
sohbet toplantısında mütevellilerimizle paylaştık.

Toplantıyı takip eden günlerde Büyükelçi Jürgen Schulz,
okulumuza gönderdiği teşekkür mektubunda, Lisemize
yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini, bundan sonra da İELEV
Özel Lisemize desteklerini ve iş birliğini sürdürmeyi arzu
ettiğini bildirdi.

ZfA Bölge Sorumlusu Olaf Peleikis
ile Görüşme
Bir Alman Yurt Dışı
Okulu olan İELEV
Özel Lisemizin
Almanya Dışişleri
Bakanlığı nezdinde
bağlı bulunduğu ZfA kurumu bölge sorumlumuz Olaf Peleikis
ile 26 Kasım 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız
Ahmet Argun, Vakıf Genel Müdürümüz Atilla Öztuna ve
İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürümüz Burak Kılanç’ın
katıldığı çok yararlı bir görüşme gerçekleşti. Zoom üzerinden
yapılan toplantıda geçen yıl göreve başlayan Olaf Peleikis’e
İELEV’in yapısı ve finansal durumumuz hakkında bilgi verildi.

Vakfımızdan İEL’ye İstihdam Desteği
Vakfımız pandemi döneminde de İstanbul Erkek Lisesi
çalışanlarını istihdam etmeye devam ediyor. Lisemizde
akademik görevler dışındaki alanlarda görev yapmakta olan
28 personeli kadrosunda tutarak istihdam eden Vakfımız
personel için 2021 yılında 2.055.000 TL ödeme yaptı.
İELEV ayrıca okulda görev yapan bir bilgisayar öğretmenini,
öğrenci kulüpleri ile olimpiyat çalıştırıcılarını da istihdam
ederek aylık maaşlarını ödemektedir.
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Camiamız ile İlişkiler
İELEV’imiz 40 Yaşına Bastı
Kurulduğu 1982 yılından beri İstanbul Erkek Lisemize
destek veren ve kurduğu eğitim yuvalarında ülkemize
aydın gençler yetiştiren İstanbul Erkek Liseliler Eğitim
Vakfımız, tam 39 başarılı yılı geride bıraktı. Zor günlerin
yaşandığı dönemlerde de istikrarlı gelişimini daima
sürdüren Vakfımız, gelecekte de misyonunu kararlılık ve
başarıyla sürdürecektir. Vakfımızın bugünlere gelmesinde
emek veren yönetim kurulu başkanlarımıza ve üyelerine,
mütevellilerimize, profesyonellerimize, İEL camiasına,
velilerimize, öğrencilerimize, iş ortaklarımıza ve emeği
geçen herkese içtenlikle teşekkür ederiz.

40Yıl

Sabahın erken saatlerinde 3 otobüs ile başlayan yolculuk
sonrası, arabasıyla gelenler ve Ankara’dan katılanlarla
birlikte grubumuzun sayısı 100’ü aştı… Vakfımızın ikramı
olan öğle yemeği sonrasında Anıtkabir’e hareket edildi.
Duygulu dakikaların yaşandığı askeri tören sırasında
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Argun, Ata’mızın
mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Defterine Vakfımızın
şükranlarını sunan bir yazı yazdı. Vakfımız tarafından
katılımcılara dağıtılan sarı ve siyah renkli yağmurluklarla
sağlanan giysi bütünlüğü ile de biz Sarı Siyahlıları yakışan
bir görüntü sergiledik.

İELEV Anıtkabir- Ata’mıza Saygı Gezisi
Vakfımızın kuruluşunun 40. yılı nedeniyle, ilk etkinlik
olarak, kuruluş günümüz olan 21 Aralık 2021 günü
“Ata’mıza Saygı – Anıtkabir Ziyareti” gerçekleştirdik.

Camiamızın tüm
kurumlarının davetli
olduğu bu geziye İELEV
Yönetim Kurulumuz,
mütevellilerimiz, İEL
camiası ve İELEV Okulları
camiası olmak üzere
100’ün üzerinde Sarı
Siyahlı katıldı.

Bu ülkeyi ve bağımsızlığımızı bizlere hediye eden Ata’mıza
İELEV olarak şükranlarımızı sunuyor, 39 yıldır olduğu gibi,
bundan sonra da onun izinde, emin adımlarla
yürüyeceğimizi haykırıyoruz.
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Camiamız ile İlişkiler
2021 Yılı Mütevelli Heyeti Olağan Toplantımız

Seçime giren ekiplerin birbirlerine şans dilediği, alkışladığı,
İstanbul Erkek Lisesi camiamızın kurumları Almanca Bölüm
Başkanlığının, Derneğimizin, İEL Okul Aile Birliğimizin hazır
bulunduğu, Başkanlarının Camiamızı güçlendiren
konuşmalar yaptığı toplantı, Sarı Siyahlı Camiaya yakışan
şekilde tamamlandı.

Vakıf Senedimiz uyarınca her yıl mart ayı içinde yapılan
Mütevelli Heyeti Olağan Toplantımız İstanbul’un salgın
bulaşma riskinin yüksek olduğu iller arasında bulunması
nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonucu 2 kez
ertelendikten sonra 26 Haziran 2021 Cumartesi günü
gerçekleşti.

Mütevelli ile Sohbet Toplantıları
Vakıf Yönetim Kurulumuz, 26 Ekim 2021 Salı akşamı Vakıf
mütevellilerimiz ile bir araya gelerek, görev yaptığı 3 aylık
süre içindeki faaliyetlerini, Vakfımız ve okullarımızdaki güzel
gelişmeleri zoom üzerinde paylaştı. Toplantıda, Vakfımızın
ve okullarımızın en etkin şekilde yönetilerek başarılarının
sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.
Vakıf tarihinin en kalabalık toplantısında 85 mütevellimiz
asaleten, 43 mütevellimiz de vekaleten hazır bulundu.
Tüm kararların oy birliği ile alındığı toplantıda, boşalmış 4
mütevelli üyeliğine Seda Çelik Teker’90, Doç. Dr. İbrahim
Edin’92, Tolga Ekren’97 ve Hale Yılmaz Akçay’02 seçildiler.
Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edildi. 20212023 yılları arasında görev yapacak Yönetim ve Denetim
Kurullarının belirlenmesi için yapılan seçimi 82 oy olan Sarı
Liste kazandı. Ahmet Argun liderliğindeki ekipte Şakir İşçi
’75, Av. Ömer Paşalıoğlu ’82. Ali Koramaz ’83, Dr. Selçuk
Tuzcuoğlu ’84, Ahmet Argun ’85, Bülent Alkanlı ’88, Dr.
Seda Çelik Teker ’90, Serdar Sumay ’94, Tolga Ekren ’97,
Dr. Elif Posos Devrani ’99, Hale Yılmaz Akçay ’02 yer aldı.
Denetim Kurulunda ise Av. Refik Türkoğlu, Muharrem Kaya
ve Mehmet Yetgin seçildiler.

İstanbul Erkek Lisesi Yönetici Profili Anketi
İstanbul Erkek Lisemizde görev yapacak yönetici profilinin
sahip olması arzu edilen özellikleri belirlemek amacıyla,
Camia paydaşlarının katkılarıyla bir anket düzenledik. İEL
mezun ve mensupları ve İEL velilerinin katılımıyla
gerçekleşen ankette, katılımcılara İEL yöneticisinde olması
gereken kişilik, davranış ve yöneticilik özellik tercihleri
soruldu. 639 mezun ve mensup ile 417 velinin katıldığı
anketin sonuçları resmi makamlar ile paylaşıldı. Xsight
Araştırma Şirketi tarafından yapılan çalışmanın tüm giderleri
Vakfımız tarafından karşılandı.
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Camiamız ile İlişkiler
Lisemizin En Sevilen Yeri Neresi?

Teşekkürler Georg Michael Schopp

Aynı araştırmada mezunlarımızın en çok sevdiği yerler de
belirlendi. Tarihi binamızın içinde yer alan ana merdivenler
%32, manzaralı sınıflar %22, binamızın tarihi giriş kapısı
ise %21 oranında tercih ile en sevilen mekanlar oldu.
Anketlerin ulaştırılmasını sağlayan Derneğimiz İELDER’e
ve İEL Okul Aile Birliğimize, tüm anket katılımcılarına
teşekkür ederiz.

Önce İstanbul Erkek Lisemizde
Almanca Bölüm Başkanı, sonrasında
YK Başkanlarımızdan Av. Levent
Bıçakçı döneminden başlayarak
Vakfımız bünyesinde Almanca Bölüm
Başkanı ve Başdanışman olarak
hizmet eden, aynı zamanda
Nürnberg’deki İEL Almanya
Derneğimizin YK Başkanı Georg Michael Schopp’un
Almanya Yurt Dışı Okulları Merkezi - ZfA’dan aldığı resmi
görev nedeniyle İELEV’deki sözleşmeli çalışması sona erdi.
Sevgili Hocamız G. Michael Schopp’a bugüne kadar
okullarımıza katkıları için gönülden teşekkür eder, yeni
görevinde başarılar dileriz.

İEL’de Yeni Okul Aile Birliği Seçimi Yapıldı
İstanbul Erkek Lisemizde 2021-2022 öğretim yılında görev
yapacak Okul Aile Birliğinin seçimi yapıldı. Vakfımızın da
Yönetim Kurulu düzeyinde temsil ettiği genel kurul
toplantısında aday olan ekip, oy birliği ile göreve seçildi.
Yönetim Kurulu Başkanlığını bir önceki dönemde de
Başkan olarak görev yapan Ayla Uğur’un yaptığı Okul Aile
Birliği yönetimini kutlarız.

İEL Almanya Derneğimizin Toplantısı
İEL Almanya Mezunlar Derneğimizin genel kurulu 17
Temmuz Cumartesi günü yapıldı. Salgın hastalık nedeniyle
2020 yılında yapılamayan genel kurul ile birlikte
gerçekleşen 2021 yılı genel kurulu, çok az sayıda katılımcı
ile de olsa, yüz yüze gerçekleşti. Vakfımızın da genel kurul
üyesi sıfatıyla Atilla Öztuna ve Dr. Selçuk Tuzcuoğlu
tarafından temsil edildiği genel kurul toplantısı sonrası açık
havada yenilen yemekte keyifli anlar yaşandı. Salgın
hastalık döneminde Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin bir
yıl daha görev yapması oy birliği ile kabul edildi.

İELEV Okullarımızda
Yeni Okul Aile Birlikleri Belirlendi
İELEV Okullarımızın yeni Okul Aile Birlikleri belirlendi. 20212022 döneminde görev yapmak üzere İELEV Cağaloğlu
okulumuzda Dicle Yücelen, İELEV 125. Yıl Okulumuzda
Lamia Yavuz, İELEV Çekmeköy Anaokulumuzda Tuğçe
Halaçoğlu, İELEV Özel Lisemizde ise Şule Uyguç’un
yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ekipler görev yapıyor.
Tüm Okul Aile Birliği üyelerimize okullarımıza değerli
katkıları için teşekkür ederiz.
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İstanbulspor’umuzun Acı Kaybı;
Kaptanımız Gökhan Demir’i Kaybettik

İELDER’in Yeni Ürün Koleksiyonu
Beğeni Kazandı

Camiamızın futbol takımı İstanbulspor'umuzun emektar
kaptanı Gökhan Demir’i elim bir trafik kazası sonucu, Mayıs
ayı sonunda kaybettik. Takımımıza 4 yıl boyunca sahada
ağabeylik yapan Gökhan Kaptan, maalesef evinden
yürüyerek işine giderken kontrolden çıkan bir aracın
çarpması sonucu vefat etti. Kendisini özlemle anıyor,
Allah’tan rahmet ve ailesine sabır diliyoruz. Gökhan’ın
ilkokul öğrencisi 2 kızı için www.sarisiyahdestek.com web
sitemizde açılan eğitim fonu kampanyasına 66 bağışçı
63.050 TL tutarında destek verdi. Toplanan bağışlar,
İELDER tarafından toplanan 12.300 TL tutarındaki katkı ile
birlikte Kaptanın acılı eşine teslim edildi.

İsmi camiamız tarafından belirlenen Derneğimizin
“İELSarıSiyah” markasının birbirinden şık ürünlerden oluşan
yeni koleksiyonu İELStore’da yerini aldı. İELStore ’da
satılmakta olan tüm ürünlere; https://www.shopier.com/
adresinden ulaşabilirsiniz

Derneğimizle İlişkiler
Vakfımız ve Derneğimizin iş birliği ve karşılıklı yardımlaşması
sürmektedir. Bu ilişki çerçevesinde Vakfımız Derneğimizin
üyelerine göndermek üzere hazırladığı takvimin bu yıl da
sponsoru olmuştur. İELDER’e başarılı faaliyetlerinden dolayı
teşekkür ederiz.

İEL Mezunlarına İELEV Okullarında İndirim
Eğitim zincirinin tamamlanması sayesinde öğrencilerimize
anaokulundan liseye kadar İELEV Okulları vizyonuyla eğitim
alma imkânı sağlanmaktadır. Bu imkândan faydalanmak
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. İELEV
Okullarından mezun olanlar da indirimden faydalanmaktadır.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’yı ve
Prof. Dr. Demir Başar’ı Kaybettik

2021-22 döneminde 346 öğrenci için yapılan mezun indirimi
toplamı 3.756.585,00TL.

Vakfımızın eski mütevellilerinden,
devlet sanatçımız, bestekâr ve
yorumcu, tıp doktoru İEL1945 yılı
mezunu Prof. Dr. Alaeddin
Yavaşça Ağabeyimiz, 23 Aralıkta,
95 yaşında vefat etti. İlk eserini
1951 yılında bestelemiş olan
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın
saz ve söz eseri olarak 600’ü

İstanbul Erkek Lisemizi Sanal Gezme İmkanı…
Lisemizi adım adım gezmek ve muhteşem binamızı yeniden
yaşamak artık sanal alemde de mümkün. Dr. Metin Kuş
Hocamızın girişimiyle, 3D kulübümüzün çalıştırıcısı Şehmuz
Güler Hocamız tarafından hazırlanan 360 derece 3D
görüntülerin yer aldığı ve Vakfımızın sponsorluğunda
gerçekleşen görsele https://ielsanal.com/sanal/sanalgezi.html
adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

aşkın bestesi bulunuyordu. Gaziantep Üniversitesi, Elazığ
Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce fahri doktora unvanı verilen
Yavaşca’ya 1991 yılında ise Devlet Sanatçısı unvanı verildi.
Ayrıca, Vakfımızın eski
mütevellilerinden İEL1944 yılı
mezunu Prof. Dr. Demir Başar da
14 Ağustos 2021 günü vefat
etmiş ve cenazesi defnedilmiştir.
Değerli Ağabeylerimize Allah'tan
rahmet, ailelerine, camiamıza ve
sevenlerine sabır ve baş sağlığı
dileriz.
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İELEV
Eğitim Kurumları
Genel Müdürlüğü

2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi

Giriş
Ölçme Değerlendirme ve
Program Geliştirme Ofisi (ÖDEP)
Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri Ofisi (ETMO)
Bilgi Merkezi (BM)
Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi (KAYAB)
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (BST)

İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
Eğitim Alanındaki Gelişmeler
İELEV Eğitim Komitesi ve İELEV Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “İELEV Eğitim Modeli"nin hedefi, akademik açıdan
başarılı, çok yönlü, sorumluluk sahibi, değerlere saygılı, sorgulayan, araştıran, yaşam boyu öğrenmeye meraklı, evrensel
değerlere sahip, farkındalığı yüksek, insana ve doğaya duyarlı, Alman kültürünü yakından tanıyan ve hem Almanca hem de
İngilizce dillerine, üniversitede eğitimlerine devam edecek seviyede hâkim gençler yetiştirmektir.

Okul Önces 4 Yaş 5 Yaş

İlkokul 1 2 3 4

Ortaokul 5 6 7 8

L se Hz. 9 10 11 12

Akademik Beceriler

Sanat - Spor Becerileri

ETMO

K
MUSIC
MUSI

ielev&

En

BM IC

ielev
SPORTS

ZÜMRELER

De

Kariyer - Yaşam Becerileri

(Yabancı)

ÖDEP

DigiTech Becerileri

AKADEMİ

Dil - İletişim Becerileri

EĞİTİM MODELİ

Eğitim Komitesi

EĞİTİM MODELİ

D ğer
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Sanat - Spor Becerileri

Türkçe

Kariyer - Yaşam Becerileri

Sosyal B l mler

DigiTech Becerileri

Matemat k

Dil - İletişim Becerileri

Fen B l mler

(Yabancı)

Akademik Beceriler

D s pl nlerarası Müfredat Yapısı

EĞİTİM YAYINLARI

İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
Eğitim Komitesi – Genel Müdürlük – Okullar Çalışma Düzeni
Akademik Süreçler / Birimler

Koord natör

İlg l EK/YK Üyes

Kar yer ve Yaşam Becer ler

KAYAB, Umur Çalıkoğlu

Dr. Seda Çelik

Ölçme Değerlend rme ve Program Gel şt rme Oﬁs

ÖDEP, Den z Baysura

Prof. Dr. Serhat Koloğlugil

B lg Merkez

Genel Müdürlük

Dr. Elif Posos Devrani

Eğ t m Teknoloj ler ve Materyaller Oﬁs

ETMO, Duygu Bıyıkoğlu

Tolga Ekren

İELEV Akadem

Dr. Burcu Aybat, Seda Sarı

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu,
Dr. Elif Posos Devrani, Fuat Yalçın

Çalışma Grupları

Koord natör

İlg l EK/YK Üyes

Almanca

EK-YK

Dr. Elif Posos Devrani

İng l zce

Özlem Katran Akarsu

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

GIB / BLI

Rüya Doğan, Hülya Turan

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu, Dr. Elif Posos Devrani

IT Governance

Genel Müdürlük

Tolga Ekren

İELEV Projekt / Project

Genel Müdürlük

Dr. Elif Posos Devrani

İELEV Mus k / Mus c

Genel Müdürlük

Prof. Dr. Gökhan Uzgören, Tolga Ekren

İELEV Arts / Des gn

Genel Müdürlük

Prof. Dr. Gökhan Uzgören

İELEV Sport

Genel Müdürlük

Prof. Dr. Gökhan Uzgören, Tolga Ekren

İdari, akademik süreçler ile destek süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve sıkı takibi, ekip ruhu ile ilerleyen İELEV Ailesi’nin
temele aldığı bir yapıdır. Ülkemiz eğitim öğretim sistemimizdeki yeni yapılanmalar, değişiklikler, dünyadaki yeni teknoloji ve
akımların etkisiyle; akademik süreçlerimizde yoğun olarak gözden geçirme çalışmaları yapma konusunda harekete
geçilmiştir. Bu gözden geçirme çalışmalarını yaparken de Türkiye’nin alanlarında uzman isimlerinden profesyonel destek
alınmıştır.
Genel Müdürlük bünyesinde, İELEV Eğitim Modeli'nin başarıyla uygulanması, tüm İELEV Okullarındaki akademik süreçlerin
planlanması, koordinasyonu, ölçümlenmesi, optimizasyonu amacıyla bazı yeni ofisler/birimler tesis edilmiştir: Eğitim
Teknolojileri ve Materyalleri Ofisi (ETMO), Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi (ÖDEP), Kariyer ve Yaşam
Becerileri Ofisi (KAYAB), Bilgi Merkezi (BM), Proje Geliştirme Ofisi (İELEV Project), İELEV Akademi.
Genel Müdürlük bünyesinde yapılandırılan yeni birimler, İELEV eğitim öğretim süreçlerinin tüm kampüslerde aynı yüksek
standartlarda ve belirlenen kazanım hedefleri ile yürütülmesinde koordinasyon ve takip görevi yürütmektedir.

BM IC
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İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
Kayıt Süreçlerindeki Gelişmeler
Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim konusunda örnek gösterilen bir başarıya imza atan İELEV Okulları aynı başarıyı
2020-21 yüz yüze eğitim döneminde de gerçekleştirmiştir. Okullarımızın 2022-23 yeni öğrenci kazanım hedefleri İELEV
Okullarına olan yoğun ilgi nedeniyle 2022 Şubat ayında dolmuş; yedek listeler oluşturulmuştur. Tüm aday veli ve başvuru
süreci İELEV Okullarına özgü olarak, kurum içinde geliştirilmiş olan Aday Öğrenci Takip Sistemi (AÖTS) Uygulaması ile şeffaf
ve etkin bir biçimde yürütülmüş ve takip edilmiştir. 2020-21 eğitim öğretim döneminde hayata geçirilen AÖTS uygulaması
güncel veri tabanında 1800'ün üzerinde aday veli bilgisi mevcuttur.

Pandemi gölgesinde geçen 2020-21 öğretim yılının ardından kayıt yenilememe nedeniyle öğrenci kaybı, son yılların en
düşük oranı olan %4,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Öğrenci Kazanımı / Kaybı

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Kayıt Yenilemesi Gereken

1.093

1.142

1.227

1.248

1.333

1.459

Ayrılan

98
9,0%

104
9,1%

133
10,8%

103
8,3%

85
6,4%

65
4,5%

Yeni Kayıt

261

327

293

358

368

381

1.256

1.365

1.387

1.503

1.616

1.777

Toplam Öğrenci Sayısı
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İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
Okul- Veli İletişimi Alanındaki Gelişmeler
Okul-Veli iletişiminde kullanılan K12NET platformuna ek olarak, İELEV Okulları ve velilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda
öğrenci, veli ve çalışanların kullanımına yönelik geliştirilen ielevNet bilgilendirme platformu hayata geçirilmiştir. Sınav takvimi,
Covid-19 temaslı takibi, aşılı takibi, yemek listesi, Lise Kabul Puanı sıralaması gibi birçok sık sorulan ve merak edilen
konularda ilgili tüm paydaşların taleplerini karşılamak üzere, kurum bünyesinde geliştirilen bu sistem özellikle velilerimiz
tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Kayıt
Yen leme

Sınav
Takv m

Cov d19
Hes/Aşı/Pcr
Tak p
S stem

Vak’a-Metre
Öğrenc

Aşımetre 1
Öğretmen
Çalışan

Aşımetre 2
Taşeron

Aşımetre 3
Öğrenc
Vel

Cov d19-MEB
B lg lend rme
Formu

Ölçme
Değerlend rme
ÖDEP
Uygulamaları

Pedagoj
Okulu

İELEV
B lg Merkez

Vak’a-Metre
Öğretmen
Çalışan
+

+

+

+

Cov d19
Poz t f +
Temaslı
Prosedürü

+

+ +
+

!

!

Öner ve
Görüşler n z

?

Yemek
L stes
Mart

Menüskop

+

+

+

+

Çıkış

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışmaları
İELEV Okulları 2022-23 Tanıtım Kampanyası "İELEV'de Öğrenir; Hayata Taşır" ana teması ile Aralık 2021 tarihinde
başlamıştır. İELEV Öğretmenleri’nin yer aldığı tanıtım filminde, "merak ve keşif, yılmazlık ve başarı, farklılık ve doğaya
duyarlılık, akademik ve eleştirel bakış, köklerinden güç alarak geleceğe yön vemek" gibi İELEV kazanımları vurgulanmıştır.
Tanıtım kampanyası tüm sosyal paydaşlar tarafından beğeni ve ilgi ile karşılanmıştır.
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İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
İELEV Okulları uygulamaları, başarıları ve İELEV Okulları Yönetici görüş ve röportajlarına ait medya yansımaları yazılı ve
görsel ulusal basında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştur.

özel okullarda yeni dönem

İELEV Okullarının
pandemi kozu
YENİLİKÇİ DÖNÜŞÜM
Öğrenmede, keşfetmede, uygulamada, eğlenmede, değerlerde, iletişimde kesinti yok
anlayışıyla tüm yüz yüze eğitim-öğretim süreçlerini en uygun dijital teknolojileri ve
stratejileri kullanarak uzaktan eğitime uyarlayan İELEV Okulları
bu süreçte öğrenci devamlılığında yüzde 97 başarıyı yakaladı.
İELEV Okulları Genel Müdürü Burak Kılanç, İELEV Özel 125. Yıl
İlkokulu / Ortaokulu - Çekmeköy Müdürü Burcu Aybat,
İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu Müdürü Çiğdem Yıldız ve
İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu - Cağaloğlu Müdürü
Özlem Katran Akarsu, uzaktan eğitim
süreçleri ve yeni döneme
yönelik sorularımızı
yanıtladılar.

Çiğdem Yıldız

Özlem Katran Akarsu

andemi ile birlikte uzaktan
eğitim süreçleri de eğitim
sistemimizin bir parçası
haline dönüştü. Artık eğitimde Yeni
Paradigma olgusundan söz ediliyor.
Bu süreci kurumunuzda nasıl
yönetiyorsunuz? Pandemi koşullarında
kesintisiz eğitim süreçlerinde okul
başarısı nasıl sağlandı?
Burcu Aybat: Bu dönemde uzaktan
eğitime hızlı uyum sağlayan, teknolojik
ve entelektüel alt yapısını güçlendiren,
güncel öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını
uygulayan okullar eğitimdeki yerini

P

28 www.artiegitim.com.tr
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Burak Kılanç

koruyacaklar. Zorlayıcı ama bir o kadar
da “yenilikçi dönüşümü” tetikleyen
dönemde, İELEV Okulları olarak çevik bir
şekilde güncel koşullara uyumlanabilen
bir yönetim anlayışını benimsedik.
Kendimize sorduğumuz en önemli soru
her zaman öğrencilerimizin yeni öğrenme
koşullarında en iyi nasıl öğrenebilecekleri
oldu. Bu soruyu en iyi şekilde cevaplamak
için araştırdık, iyi örnekleri görünür
kıldık, ders gözlemleri yaparak kendimizi
sürekli geliştirdik; yeni yaklaşımları,
dijital teknolojileri deneyimledik ve etkili
bir eğitim teknolojileri entegrasyonu

Burcu Aybat
süreci geçirdik. Öğrenmede, keşfetmede,
uygulamada, eğlenmede, değerlerde,
iletişimde kesinti yok anlayışıyla tüm yüz
yüze eğitim-öğretim süreçlerimizi en
uygun dijital teknolojileri ve stratejileri
kullanarak uzaktan eğitime uyarladık.
Sınıf içi etkileşimi artırmak için etkili
yöntem ve stratejileri uyguladık.
Sınıflarımızdaki öğrenci sayılarımızı
uzaktan eğitime uygun şekilde optimize
ettik. Böylece öğrencilerimiz aktif
bir şekilde derslere dahil olabildiler
ve kendilerini ifade edebilecekleri
uygulama ve keşfetmeyi içeren

İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
Kampüslerdeki Hizmetler Hakkında
Gelişmeler

Covid-19 Süreç Yönetimi
Yetkili makamların ilan ettiği takvim ve genelgelerde sıkça
yapılan güncellemeler doğrultusunda eğitim hizmetinin
sürdürülebilmesi ve sağlıklı okul ortamının korunabilmesi
için büyük bir çaba ve özveri içerisinde velilerimiz ve tüm
diğer paydaşlarımızla birlikte etkin bir süreç yönetilmiştir.

İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu bahçemiz doğal
ahşap mobilya ve yaş grubuna uygun materyallerle
yenilenmiştir.

ielevNET Covid 19 Aşı/HES/PCR Takip Uygulaması
üzerinden İELEV’li öğrencilerin, öğretmenlerin, idarecilerin,
çalışanların ve taşeron firma çalışanlarının (Covid+) ya da
(Covid+ temaslı) olup olmadıkları HES numaraları ile
günlük olarak takip edilmiştir

Anaokulu öğrencilerine özel hizmet verecek bir
yemekhane inşa edilerek hizmete alınmıştır.
Cağaloğlu Kampüsü’nde güvenlik/gözetim kamera
sisteminin kapasitesi arttırılmıştır.
Çekmeköy kampüsünde amfitiyatro bölgesindeki çitler
yenilenmiştir.
Lise binasında üç yeni derslik inşa edilerek hizmete
alınmıştır.
Lise binasında Maker Dersliği inşa edilerek hizmete
alınmıştır.
Lise binasında öğrencilere yönelik sosyal alanlar
modern mobilyalar ile tefriş edilmiştir.
Lise binasında Kurucu Temsilcisi / Yönetim Kurulu odası
inşa edilerek hizmete alınmıştır.

Anaokulundan liseye tüm sınıf seviyelerinde, pandemi
önleyici tedbirler titizlikle ve büyük bir özenle uygulanmıştır.
Bu doğrultuda, pandemi koşullarında gerçekleşecek yüz
yüze eğitim öncesinde, okullarımızda tüm sınıflarımız ve
sık kullanılan tüm kapalı mekanlarımız HEPA Filtreli hava
temizleme cihazları ile donatılmıştır.
Her bir okulumuz bünyesinde oluşturulan ve Okul
Müdürlerimiz tarafından başkanlık edilen Pandemi
Kurullarımız, okullarımızdaki hijyen şartlarının geliştirilmesi
ve enfeksiyon tedbirlerinin zamanında alınması için Sağlık
Bakanlığı ve MEB kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun
tüm akademik, idari ve fiziki düzenlemelerin yapılması ve
denetlenmesini koordine ve takip etmiştir..
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Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi (ÖDEP)
ATLAS Rubicon’a yüklenmesi gereken ünite planı yukarıdaki
amaçlar doğrultusunda UbD çerçevesinde ve formatında
hazırlanmış olmalıdır. Bu nedenle de İELEV’de çalışan tüm
öğretmenlerin UbD felsefesiyle plan yapmayı öğrenmeleri ve
tüm kazanımlar için bu planları yapabiliyor olmaları
gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda Mayıs 2021
tarihinden itibaren planlanan hizmet içi eğitimler ile önce
zümre başkanlarına 10 haftalık bir UbD Lider Öğretmen
Eğitimi verilmiştir. Ekim 2021’den itibaren de diğer
öğretmenlerin eğitim süreci başlamış olup, ikinci dönemde de
devam edecektir. Öğretmen eğitimlerinin tamamlanmasıyla
eş zamanlı olarak ünite planlarının UbD felsefesiyle yeniden
oluşturulma süreci de başlayacak olup ATLAS Rubicon
sisteminin Eylül 2022 itibariyle aktif olarak kullanılması
hedeflenmektedir.

ÖDEP
İELEV Genel Müdürlük bünyesinde 2021 yılı ağustos
ayından itibaren faaliyetlerini sürdüren Ölçme
Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi (ÖDEP), Okul
İdarelerinin görüşünü alarak, İELEV Eğitim Komitesinin
bilgisi ve oluru dahilinde okullarımızda yürütülecek ölçmedeğerlendirme süreçlerinin belirlenmesinden,
geliştirilmesinden ve kampüsler arasında sistem
koordinasyonu içinde süreçlerin eş zamanlılık çerçevesinde
ve aynı standardizasyonda işlemesinden sorumludur.
Program Geliştirme çalışmaları kapsamında öğretim
programlarının amaç ve kapsam dahilinde program
geliştirme ilkelerine göre oluşturulması, yazımı ve Talim
Terbiye Kurulu onayı süreçlerinin yürütülmesinden
sorumludur. Bunun yanında Dijital Yeterlilikler veya KAYAB
kriterleri gibi kriterlerin oluşturulması, program geliştirme
ilkelerine göre yazımı ve mevcut öğretim programlarına
entegre edilmesi sürecinde de ilgili bölümlerle iş birliği içinde
çalışmaktadır.

Öğrenci ve Velilere Yönelik Yapılan
ÖDEP Çalışmaları
Eylül ayında “ÖDEP Ofisi Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamaları” kitapçığı oluşturularak velilerimizle K12NET
üzerinden paylaşılmıştır. Bu kitapçıkta sene boyunca
uygulanacak tüm sınavlara yönelik açıklamalar, sınavların
amaçları ve soru sayıları, K12NET’ten sınav sonuçlarının
görüntülenmesine dair ekran görüntülü yönerge yer
almaktadır.

K-8 seviyesindeki her okulumuzda bir ÖDEP Sorumlusu
görev almaktadır. ÖDEP Sorumluları’nın görevi, okullardaki
ölçme-değerlendirme çalışmalarını yürütmek, çalışmaların
kampüsler arasında aynı standartta ve eş zamanlı
ilerlemesini sağlamaktır.

Sınav takvimleri için düzey bazında Kurumsal İletişim
birimi ile çalışılarak yeni bir tasarım oluşturulmuş ve
takvimler ielevNET’e yüklenmiştir.
Sınav takviminde yer alan tüm sınavlar sorunsuz şekilde
uygulanmış, kazanım bazında raporları oluşturularak
öğrenci eksikleri belirlenmiştir. Sınav sonuçları K12NET
üzerinden veli ve öğrencilerle paylaşılmıştır.

ÖDEP, ayrıca, K12NET, Pilot Soru Bankası ve Atlas
Rubicon platformlarının sistem bütünlüğü ve mükemmel
işleyişinden sorumludur. Platformların geliştirilme süreçlerini
yürütür. Bu süreçlerde görevli kişilerin/birimlerin
performanslarını takip eder ve raporlar.

Öğrencilerin kazanım eksikliklerine göre bölümlerle
koordineli çalışarak etüt süreçlerinin planlanması,
etütlerin K12NET sistemine işlenerek veli onayı ile
öğrencilerin etütlere katılımı sağlanmıştır.

ATLAS RubiconProgram Haritalandırma Programı

Kasım ara tatilinde 8. sınıf öğrencileri için, Ocak dönem
sonu tatilinde ise hem 7 hem 8.sınıf öğrencileri için
girdikleri sınavların analizleri ile EDESİS sisteminden
kişiye özgü soru bankaları hazırlatılmış, basılan bu
kitaplar öğrencilerle paylaşılmıştır. Bu kitapların amacına
dair bilgilendirme mektupları da K12NET üzerinden ilgili
sınıf düzeyindeki veliler ile ÖDEP tarafından paylaşılmıştır.

Program haritalandırma okul eğitim ve öğretim programının
mevcut ve büyük resminin görülebilmesi amacıyla, program
verilerinin sürekli ve sistematik bir şekilde toplanmasıdır.
Haritalandırma sürecinin ünite planı şablonu, öğretim
program haritaları, öğretim üniteleri ve okul öğretim
programı olmak üzere 4 aşaması bulunmaktadır. Program
haritalandırma ile planlanan ve öğretilen program
arasındaki farkın görülerek eğitim-öğretim sürecinde
iyileştirme imkânı, öğretim programı boyunca kullanılan
ölçme-değerlendirme tekniklerinin analizi ve öğretmenlerin
disiplinlerarası bağlantıları görmeleri sağlanmaktadır.
ATLAS Rubicon da bu doğrultuda, tüm disiplin ve sınıf
seviyelerinden öğretmenleri, yöneticileri ve diğer okul
personelini öğretim programlarının (müfredat)
planlanmasının her aşamasında desteklemek için
geliştirilmiş bir yazılımdır.

Kasım ara tatilinde öğretmenler ve alan uzmanları
tarafından oluşturulan kriterlere göre davranış
değerlendirme karneleri ve karnelere yönelik yönergeler
hazırlanmış ve K12NET üzerinden veli ve öğrencilerle
paylaşılmıştır.
Ocak dönem sonu tatilinde öğrencilere verilecek tatil
çalışmaları ve tatil önerileri öğretmenlerden içerik olarak
alınmış, ETMO ile iş birliği içinde QR kodlar oluşturulmuş,
yeni bir tasarım ve tatil mektubu ile her sınıf düzeyi için
“Tatil Çalışmaları” kitapçıkları oluşturulmuştur.

30

Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi (ÖDEP)
Ölçme ve değerlendirme süreçlerini bir sistematik içinde
yürütmek ve iki kampüs arasında ortak akış sağlamak
amacıyla bölümlerle düzenli toplantılar yapılmıştır.
Bu toplantılar sayesinde ilk GDS sınav soru analizlerinde
belirlenmiş iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili soru
köklerinin yazımı, görsel kullanımı, pedagojiye uygun
soru bağlamı seçimi, seçeneklerin ve çeldiricilerin doğru
yazılması gibi çalışmalar yapılmıştır.

Öğretmenlere ve Eğitim-Öğretim Sürecine Yönelik
Yapılan ÖDEP Çalışmaları
Eylül ayında “ÖDEP Ofisi Ölçme Değerlendirme ve
İşleyiş Kitapçığı” oluşturularak öğretmen ve okul
yöneticilerimizle K12NET üzerinden paylaşılmıştır.
Bu kitapçıkta sene boyunca uygulanacak tüm sınavlara
yönelik açıklamalar, sınavların amaçları ve soru sayıları,
sınav türlerine göre sınav akışında zümrelerin takip
etmesi gereken adımlar ve kontrol noktaları yer
almaktadır.

Zümrelerle yapılan toplantılarda ortaya çıkan, ilkokul
düzeyindeki soru yazma eğitimi ihtiyacı için alanda
uzman bir ölçme ve değerlendirme akademisyeniyle
iletişime geçilerek 8 oturumluk uzun süreçli bir eğitim
planı oluşturulmuştur. Eğitimlerin ilki online olarak
8 Ocak 2022 tarihinde tüm ilkokul öğretmenleri,
4.sınıflara derse giren branş öğretmenleri ve ölçme
değerlendirme uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

1. dönemdeki sınavları kapsayan sınav takvimi ve
sınavların süreç takvimi oluşturularak zümrelerle
paylaşılmıştır.
Ekim 2021’de ortaokul düzeyinde derse giren Matematik,
Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, Almanca, İngilizce, Rehberlik ve Beden Eğitimi
branşlarından 60 öğretmenimize UbD (Understanding
by Design)- Anlamaya Dayalı Tasarım eğitimi
tamamlanmıştır. Eğitim asenkron içerik ve 2 tane 3’er
saatlik canlı yayından oluşmakta olup Dr. Selçuk Doğan
tarafından verildi. Bu eğitim sonucunda öğretmenlerin
ATLAS Rubicon sistemine yüklenecek formatta ders
planları oluşturmaları hedeflenmiştir. 15 tane grup planı
oluşturulmuş olup bu alandaki çalışmalar ve planların
revize işlemleri de devam etmektedir. Bu eğitim ilkokul ve
okul öncesi düzeyde derse girecek öğretmenlerle 2.
dönemde de devam edecektir.

Sınav sonuçları doğrultusunda standart ölçme
değerlendirme raporlarına ek olarak öğretmen ve okul
yöneticileri ile test analizleri, madde analizleri, ders
bazında tam yapan öğrenci sayıları gibi detaylı analizler
paylaşılmaya başlanmıştır. Zümre toplantılarında da bu
raporlar doğrultusunda geliştirme çalışmaları planlanmıştır.
ÖDEP Koordinatörlüğü program geliştirme çalışmaları
kapsamında öğretmenler tarafından yapılan UbD planları
düzenli takip edilmiş ve geliştirilmesi gereken/eksik olan
alanlarla ilgili zümrelerle iletişime geçilmiştir.

4, 5, 6 ve 7. sınıflarda uygulanan GDS sınav sorularında
ve dönemde uygulanan sınav sayısında sınavın
uygulanma amacı doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır.
Öğrencileri MEB Merkezi Sınav(LGS)’ye hazırlama
amaçlı uygulanan bu sınava amacı doğrultusunda
5 ve 6. Sınıflarda Almanca ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi
soruları eklenmiş, her ders bir oturum şeklinde
uygulanan sınavlar yine aynı amaç doğrultusunda Sözel
ve Sayısal ayrı oturumlar olmak üzere uygulanmaya
başlanmıştır. 4.sınıflarda ise farklı günlerde uygulanan
sınavlar tek uygulama gününe alınarak ilgili zümre
başkanlarının da ortak görüşü ile Türkçe-Matematik/
Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler şeklinde uygulanmaya
başlanmıştır. 4.sınıflarda yapılan ilk uygulama sonrası
gelen geri dönüşler sonucunda öğrencilerin süreyi daha
doğru kullanabilmeleri ve bilişsel yük dağılımı adına sınav
2.dönem Türkçe-Fen Bilimleri / Matematik Sosyal Bilgiler
olarak uygulanacaktır.

Okul öncesi düzeyde verilen dönem sonu gelişim
karnelerinin kriter ve tasarım revizelerine yönelik ilgili
okul yöneticileri ve kurumsal iletişim birimiyle birlikte
çalışılmış, ilk dönem için karnenin tasarımı ve değişmesi
gereken kritik kriterler değiştirilmiştir. İkinci dönem
sürecinde yeni bir karne oluşumuyla ilgili çalışmalar
devam edecektir.

ÖGİS sınavları uygulama amacına uygun olmaması
sebebiyle kaldırılarak yerine MATBEG ve Okulistik
iş birliği ile oluşturulan, geçerliliği ve güvenirliği
sağlanmış, bağlam temelli ve farklı türdeki ölçme
araçlarıyla oluşturulmuş Beceri Tanılama ve
Değerlendirme (BTD) uygulamasına geçilmesine
Okul Müdürleri, Genel Müdür ve Eğitim Komitesi
uygunluğu ile karar verilmiştir. Sınav yılda 1 kere
uygulanacak olup ilk uygulama Nisan 2022’de yapılacaktır.

KAYAB becerilerinin yazımı ve müfredata entegrasyonu
kapsamında ÖDEP, düzenli olarak yapılan KAYAB
toplantılarına katılmakta ve süreçte iş birliği içinde
çalışmaktadır.

İlkokul ve ortaokul düzeyi için beceri temelli karne (gelişim
raporu) oluşturmaya yönelik alan yazın incelenmiş;
standartların genel çerçevesine karar verilmiştir. İkinci
dönemin sonunda verilmek üzere bu düzeylerdeki beceri
temelli karne çalışmaları devam etmektedir.
Lise düzeyinde 9. sınıflar için “Küresel İklim Değişikliği”
öğretim programı lise coğrafya zümresi ile oluşturulmaya
başlanmıştır. Programın kazanımlarının oluşturulması,
kuramsal çerçeve yazımı gibi süreçler için çalışmalar
ikinci dönem de devam edecektir.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde oluşturulmuş yayınların
revizesi ve yeni yayınların oluşturulması sürecinde bu
yayınların program geliştirme ilkelerine uygunluğu
kapsamında ETMO ile iş birliği içinde çalışılmaktadır.
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Okullarımızda Uygulanan Sınavlar

Almanca Dönem Sonu
Değerlendirme Sınavları (DDS)

Her iki okulumuzda ortak işleyen öğretim programı,
öğretim materyalleri ve akademik takvim çerçevesinde
ölçme ve değerlendirme uygulamaları da ortak
yapılmaktadır. Uyguladığımız sınavlara yönelik açıklama
ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır.

4. sınıf itibariyle öğrencilerimizin Almanca dersindeki gelişimleri Dönem Değerlendirme Sınavı ile tespit edilmektedir.
Dönemde 2 kere sözlü ve yazılı olmak üzere uygulanan bu
sınavlarda öğrencilerimizin konuşma-okuma/anlama-yazma
ve dinleme/anlama becerileri ölçülür. DDS sonuçları ara
sınıflarda öğrencilerin burs puanlarının hesaplanması için
kullanılmakta olup sınav soruları İELEV Almanca Zümresi
tarafından hazırlanmaktadır.

Hazırbulunuşluk Sınavı (HBS)
Eğitim öğretim yılının 2. haftasında uygulanan
Hazırbulunuşluk Sınavı öğrencilerin bir önceki eğitim
öğretim yılına ait kazanımların hangi düzeyde
hatırladıklarını belirlemeye yönelik yapılmaktadır. Sarmal
özellik gösteren kazanımlara yönelik eksikler yeni öğretim
yılının konularına başlamadan önce tamamlanır. HBS 2,3
ve 4.sınıflarda açık uçlu, 5,6 ,7 ve 8. sınıflarda ise çoktan
seçmeli sorulardan oluşur.

Kazanım Değerlendirme Çalışmaları (KDÇ)
KDÇ öğrencilerin ünite/konu içindeki kazanım eksikliklerini
belirleyerek öğrenme kaybı olmadan sürecin devam
etmesini amaçlar. Bir ya da birkaç sorudan oluşan quiz
şeklinde hazırlanır. Öğretmenler tarafından değerlendirilir
ve sonuçları K12NET üzerinden görüntülenir. Her branş için
uygulama tarihi ünite/konu bitimine göre farklılık gösterir,
bu nedenle sınav takviminde uygulama tarihleri yer
almamaktadır.

Genel Tekrar Testleri (GTT)
GTT sınavları ilgili dersin sene başından, sınavın
uygulandığı tarihe kadar olan öğrenme düzeylerini
belirlemeyi amaçlar. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan
testler branş bazında kitapçıklar halinde uygulanır ve
uygulama haftaları sınav takviminde belirlidir. GTT sınavları
4.sınıflarda dönemde 1 tane, 5, 6 ve 7.sınıflarda dönemde
2 tane olarak uygulanmaktadır.

Genel Değerlendirme Sınavları (GDS)
Öğrencilerin liseye girişte uygulanan MEB Merkezi
Sınavına (LGS) akademik olarak hazırlanmasını amaçlar.
Yeni nesil sorulardan oluşan çoktan seçmeli test şeklinde
uygulanır. GDS-İELEV ve GDS-Yayınevi olmak üzere iki
farklı uygulama türü bulunmaktadır.
Ara sınıflarda (4,5,6,7. sınıf) uygulanan GDS-İELEV
sınavları öğrencinin bir üst sınıfa geçiş sürecindeki burs
puanlarının hesaplanmasında kullanılır. 8. sınıflarda
uygulanan GDS-İELEV denemelerindeki öğrencinin
Matematik,Fen Bilimleri ve Türkçe derslerine ait net yüzde
ortalamaları İELEV Lisesine geçişte hesaplanacak lise
kabul puanının (LKP) hesaplanmasında dikkate alınır.
GDS Yayınevi sınavları burs ve liseye geçişte kullanılan
LKP puanının hesaplanmasında etkili değildir. Dönemdeki
uygulama sayıları sınıf düzeyine göre değişim göstermekte
olup sınav takviminde öğrenci ve velilerle paylaşılmaktadır.

İngilizce Değerlendirme Sınavları (İDS)
İngilizce bölümü tarafından ilki Eylül ayında ikincisi Mayıs/
Haziran aylarında olmak üzere yılda 2 kere öğrencilerimizin
İngilizce dil edinimini takip etmek amacıyla ölçme
değerlendirme uygulamaları yapılmaktadır. İlkokul 3 ve
4.sınıflar için planlanmış olanları yüz yüze, ortaokul 5,6,7 ve 8.
sınıf sınavları ise okullarımızda online olarak uygulanmaktadır.

Uluslararası Almanca Sınavları- A1/A2/DSD-I
4.sınıflarda Uluslararası Karşılaştırmalı A1 Sınavı
(Internationale Vergleichsarbeit A1), 6.sınıflarda Uluslararası
Karşılaştırmalı A2 Sınavı (Internationale Vergleichsarbeit A2)
ve 8. sınıflarda DSD-I (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM B1)
sınavı uygulanmaktadır.
Sınavlar dünya çapındaki okullarda ortak bir günde yapılır.
Sınavlarda konuşma, okuma/anlama, dinleme/anlama ve
yazma becerileri ölçülmektedir. Sınavlar alanında uzman
sertifikalı öğretmenler tarafından değerlendirilmektedir.

Beceri Tanılama ve
Değerlendirme Uygulaması (BTD)
Öğrenci Gelişimi İzleme Sınavları (ÖGİS) yerine
uygulanmaya başlanacak Beceri Tanılama ve Değerlendirme
(BTD), MATBEG ve Okulistik iş birliği ile oluşturulmuş
öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeyi amaçlayan
bir uygulamadır. BTD sayısal beceriler, bilimsel okuryazarlık
ve okuma becerilerine ait öğrenme çıktılarını göz önüne
alarak ölçmektedir.
BDT Uygulamaları, öğrencileri daha önce karşılaşmadığı
bağlam ve soru biçimleri ile karşılaştırarak onların strateji
geliştirme ve özgünçözümler bulma becerilerini ölçmektedir.
BTD uygulamasına 2,3,4,5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri katılacaktır.

MATBEG
Matematiksel Beceri Ölçme Sınavı öğrencilerin matematiksel
becerilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi için 4-8. sınıf
öğrencilerimize uygulanmaktadır.

Dinleme - Anlama - Yazma Sınavları
Anlama; okuma anlama, dinleme anlama, yazılı anlatım
becerilerinin ölçülmesi basamaklarından oluşmaktadır.
Okuma-anlama-yazma becerilerinin ölçüldüğü bu sınavlarda
okuma anlama becerisinin geliştirilmesi için yazma
becerisinin güçlendirilmesinin önemli olduğu üzerinde
durulmaktadır. Bu amaçla her dönem 2. sınıf öğrencilerine
birer adet, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine ikişer adet dinlemeanlama ve yazma sınavları uygulanmaktadır.
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Lise Yeterlilik Uygulaması (LYU)

Aday Öğrenci Sınavları

Akademisyenler tarafından İELEV öğrencilerine özel
geliştirilen bir Genel Yetenek sınavı olan LYU; Sözel,
Sayısal ve Görsel bölümlerden oluşmakta olup her yıl
Nisan ayında 8.sınıf öğrencilerine uygulanmaktadır. Bu
sınavın sonuçları Lise Kabul Puanı (LKP)
oluşturulmasında kullanılır. LKP puanı hesaplanırken LYU
puanının İELEV Eğitim Komitesi tarafından belirlenen
oranlardaki ağırlığı hesaplamaya dahil edilmektedir.

İELEV Eğitim Kurumlarına öğrenci kabulü için uygulanan
Aday Öğrenci Sınavları İELEV öğretmenleri tarafından
hazırlanmaktadır. Sınavlar ara dönem öğrenci kabullerinde
bireysel olarak, bir sonraki kademeye geçiş için ise Şubat
ayı içinde toplu olarak uygulanmaktadır. Bu sınavların
sonuçları doğrultusunda öğrenci kabulü ve eğitim burs oranı
belirlenmektedir.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Lise Yerleştirme Sonuçları
LGS 2021 Sınav Sonuçları
Merkezi Sınav Puan Dağılımları (Öğrenci Sayısı)

Merkezi Sınav Puan Dağılımları (Yüzdelik)
PUAN
ARALIKLARI

125.YIL
ÖĞRENCİ
YÜZDESİ

490-500

4,08%

0,00%

1,83%

470-480

0,00%

1,67%

0,92%

5

460-470

4,08%

5,00%

4,59%

1

4

450-460

2,04%

5,00%

3,67%

1

2

440-450

2,04%

1,67%

1,83%

3

3

6

430-440

6,12%

5,00%

5,50%

429-420

2

3

5

419-410

5

2

7

420-430

6,12%

3,33%

4,59%

409-400

2

3

5

410-420

4,08%

8,33%

6,42%

399-390

2

3

5

400-410

6,12%

3,33%

4,59%

389-380

8

5

13

390-400

6,12%

3,33%

4,59%

379-370

5

4

9

380-390

10,20%

13,33%

11,93%

369-360

7

3

10

359-350

2

3

5

370-380

8,16%

8,33%

8,26%

349-340

4

0

4

360-370

6,12%

11,67%

9,17%

339-330

4

2

6

350-360

6,12%

3,33%

4,59%

329-320

3

4

7

340-350

0,00%

6,67%

3,67%

319-310

0

1

1

330-340

4,08%

6,67%

5,50%

309-300

2

1

3

299-290

0

0

0

320-330

8,16%

5,00%

6,42%

289-280

1

2

3

310-320

2,04%

0,00%

0,92%

279-270

0

1

1

300-310

2,04%

3,33%

2,75%

269-260

1

2

3

280-290

4,08%

1,67%

2,75%

259-250

0

0

0

270-280

2,04%

0,00%

0,92%

249-240

1

0

1

260-270

4,08%

1,67%

2,75%

239-230

0

1

1

229 ve altı

0

0

0

240-250

0,00%

1,67%

0,92%

TOPLAM

60

49

109

230-240

2,04%

0,00%

0,92%

PUAN
ARALIKLARI

125.YIL
ÖĞRENCİ
SAYISI

CAĞALOĞLU
ÖĞRENCİ
SAYISI

İELEV
TOPLAM
ÖĞRENCİ
SAYISI

500-490

0

2

2

489-480

0

0

0

479-470

1

0

1

469-460

3

2

459-450

3

449-440

1

439-430
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LGS 2021 Yerleştirme Sonuçları
LGS 2021 - İELEV ÖZEL LİSESİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI VE YÜZDELERİ
OKUL

TOPLAM

İELEV'E YERLEŞEN

YERLEŞME %'Sİ

CAĞALOĞLU ORTAOKULU

49

18

36,73%

ÇEKMEKÖY ORTAOKULU

60

40
İELEV'DEN
YERLEŞEN

66,67%

OKUL
İELEV ÖZEL LİSESİ

TOPLAM
109

58

İELEV ÖZEL LİSESİ VE BAZI OKULLAR
YERLEŞTİĞİ LİSE

SAYI

İELEV ÖZEL LİSESİ

58

İSTEK OKULLARI

9

ÖZEL FRANSIZ LİSELERİ

5

AVUSTURYA LİSELERİ

4

TED

4

ALKEV OKULLARI

3

MEF OKULLARI

3

BJK- KABATAŞ VAKFI OKULLARI

2

EYUBOĞLU KOLEJİ

2

FMV IŞIK LİSESİ

2

İSTANBUL ERKEK LİSESİ

2

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ

1

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

1

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ

1

HALİDE EDİP ADIVAR ANADOLU LİSESİ

1

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ

1

MBA OKULLARI

1

MODA FEN KOLEJİ

1

AÇI OKULLARI

1

UĞUR KOLEJİ

1

ÖZEL MARMARA KOLEJİ

1

ÖZEL SEZİN LİSESİ

1

ROBERT KOLEJ

1

TERAKKİ TEPEÖREN ANADOLU LİSESİ

1

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

1

YURT DIŞI

1
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YERLEŞME %'Sİ
53,21%

Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi (ÖDEP)
Okullara Göre LGS 2021 Yerleştirme Sonuçları
DEVLET OKULLARI
OKUL ADI
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ
BJK - KABATAŞ VAKFI OKULLARI
ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ
HALİDE EDİP ADIVAR ANADOLU LİSESİ
İSTANBUL ERKEK LİSESİ
TOPLAM

Genel
Toplam

CAĞALOĞLU ÇEKMEKÖY
ORTAOKULU ORTAOKULU

1

1
2
1
1
2
7

2
1
1
2
5

2

ÖZEL YABANCI LİSELER
OKUL ADI
NOTRE-DAME DE SİON ÖZEL FRANSIZ LİSESİ
ÖZEL SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ
ROBERT KOLEJ
ST. BENOİT
ST. GEORGE AVUSTURYA LİSESİ
ST. MİCHEL
ST. PULCHERİE
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
TOPLAM

Genel CAĞALOĞLU ÇEKMEKÖY
Toplam ORTAOKULU ORTAOKULU

2
2
1
1
2
1
1
1
11

1

1
2
1

1
2
1
1
1
5

6

DİĞER ÖZEL OKULLAR
OKUL ADI
ALKEV Ö. FEN LİSESİ
ALKEV Ö. LİSESİ
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ (FLORYA)
BODRUM Ö. TED KOLEJİ
EYUBOĞLU KOLEJİ
FMV IŞIK LİSESİ
İELEV ÖZEL LİSESİ
İSTEK OKULLARI
İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ
MBA OKULLARI
MEF Ö. LİSESİ
MODA FEN KOLEJİ
ÖZEL AÇI LİSES
ÖZEL UĞUR KOLEJİ
ÖZEL MARMARA KOLEJİ
ÖZEL SEZİN LİSESİ
TED ATAKEN KOLEJİ
TED İSTANBUL KOLEJİ
TERAKKİ TEPEÖREN ANADOLU LİSESİ
TOPLAM

Genel
Toplam
1
2
1
1
2
2
58
9
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
90
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CAĞALOĞLU
ORTAOKULU

ÇEKMEKÖY
ORTAOKULU

1
2
1
1
2
2
18
7

40
2
1
1

3
1
1
1
1
1
2
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1
1
52

Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri Ofisi (ETMO)
Medya Okuryazarlığı
Dijital ve Sosyal Medya
Yönetimi

ETMO

Dijital Pazarlama
Yönetimi

Dijital İçerik Üretimi & Dijital Okuryazarlık
Programlama

Öğrencilerin birer dünya vatandaşı olarak yetişmesini
sağlamak amacıyla dünyada gelişen eğitim teknolojileri
araçlarının takibini yaparak uygun araçları eğitim sistemine
entegre etmek, öğrencilerin bilişim teknolojileri ders
içeriklerinin oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak,
öğrenci, öğretmen, veli ve tüm paydaşların teknolojik
yeterliliklerini geliştirmek, kurumda bugüne kadar
gerçekleşmiş olan eğitim teknolojileri faaliyetlerini
güncelleyerek daha ileriye taşımak, etkinliğini arttırmak ve
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan
Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri Ofisi (ETMO), basılı ve
dijital yayınlar başta olmak üzere tüm eğitim
materyallerinden de sorumlu olan birimdir. Genel
Müdürlüğe bağlı olarak görev yapan ETMO, genel
müdürlüğe bağlı diğer birimlerle beraber çalışarak tüm
etkinliklere katkıda bulunmaktadır.

3D Tasarım ve
Ürün Geliştirme
İçerik
Yayınlama

Animasyon
Tasarımı
Dijital İçerik
Yazılımı
VR & AI İçerik
Tasarımı

Oyun
Tasarımı

Web &
App Tasarımı

Dijital Öğe
Tasarımı
Dijital Telif &
Lisanslama

Dijital Kimlik
Dijital
Vatandaşlık
Dijital
Duygusal Zeka

Dijital Eşitlik/
Ortaklık
Dijital
Haklar

Dijital
Girişimcilik

İnternet
Güvenliği
Dijital
Kullanım Hakları

Mobil
Güvenlik

Dijital
Ayakizi

Dijital Bilgi Güvenliği
Şifre
Koruma
Dijital
Güvenlik

Öğrencilere Yönelik ETMO Çalışmaları

2021 – 22 ikinci yarıyıl dönemi ve 2022-23 eğitim öğretim
döneminde ETMO öğrenci faaliyetleri bu dijital yetkinlikler
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Öğretmen, öğrenci, veli ve tüm paydaşlara dijital yetkinlikler
kazandırarak var olan yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen
ETMO, 2022 – 23 Eğitim Öğretim Dönemi için öğrencilerin
edinecekleri dijital yetkinlikleri, seviyelerini ve içeriklerini
belirlemiştir.

Dijital yetkinlikler ulusal ve uluslararası teknoloji gelişmeleri
takip edilerek her yıl genişletilebilir, önceliklendirilebilir ya da
değiştirilebilir.

Dünya Bankası, UNESCO, Pearson, Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği, OECD, P21, Harvard Üniversitesi
gibi uluslararası kurum ve kuruluşların yayınladıkları,
bugünün ve geleceğin dünyasında bireylerin sahip olmaları
gereken dijital yetkinlikler raporları incelenerek İELEV Dijital
Yetkinlikler Seti hazırlanmıştır.

Öğrencilere Yönelik ETMO Çalışmaları,
Okul Faaliyetleri
Bilişim Teknolojileri ders programı, tüm öğrencilerimizin
dijital araçları kullanmadaki yetkinliklerini artırmak
amacıyla güncellenmiş ve pandemi döneminde etkin
olarak kullanılan dijital araçlar başta olmak üzere bazı
Web 2.0 araçları bilişim teknolojileri programına entegre
edilmiştir. Ayrıca, pandemi sürecinde öğrencilerimizin
uzaktan eğitime uyum süreçlerini sağlamak adına sınıf
seviyelerine göre ayrı ayrı hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Öğrencilerin Dijital Yetkinlik Seviyeleri, temel, orta seviye
ve ileri seviye olarak üç seviyeye ayrılmıştır. Dijital
Yetkinlikler; Bilgi İletişim Sistemleri ve Teknoloji
Okuryazarlığı, Bilgi ve Veri Okuryazarlığı, Dijital İçerik
Üretimi ve Dijital Okuryazarlık, Dijital Bilgi Güvenliği, Medya
Okuryazarlığı, Dijital Kimlik olmak üzere 6 ana başlıktan ve
31 alt başlıktan oluşmaktadır.

Okulumuza yeni katılan öğrencilere oryantasyon
programı düzenlenmiştir.
Bilişim Teknolojileri ve akademik dersler entegrasyonu
kapsamında tüm branşlarla iş birliği halinde
gerçekleştirilen portfolyo çalışmaları yapılmıştır.

Dijital Yetkinlikler
Bilgi İletişim Sistemleri & Teknoloji Okuryazarlığı
Bilgisayar
Okuryazarlığı

Dijital İletişim
ve İş Birliği

Bilgi
Yönetimi

Öğrencilerin, Bilişim Teknolojileri alanında teknoloji
projeleri gerçekleştirebilecekleri, dijital yetkinliklerini
geliştirebilecekleri ulusal/uluslararası proje ve yarışmalar
okullarımızla paylaşılmış, bu yarışma ve turnuvalara, sınıf
seviyelerine göre katılım sağlanması planlanmıştır.

Nesnelerin
İnterneti

Bilgi & Veri Okuryazarlığı
Veri Modelleme
ve Tasarımı

Veri
Görselleştirme

Veritabanı
Tasarımı

Veri
Yönetimi
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Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri Ofisi (ETMO)
Yüz yüze eğitime devam edemeyen öğrencilerimiz için
Google Classroom uygulamasında karantina sınıfları
oluşturulmuş ve sınıflar her gün öğrencilerin sağlık risk
durumuna göre güncellenmiştir. ETMO, tüm süreci
yakından takip ederek çıkabilecek sorunlara karşı
önlemler almış ve teknik durumlara anında müdahale
ederek dijital entegrasyon sürecinde aktif rol oynamıştır.
Öğrencilerin, Bilişim Teknolojileri alanında bilgi ve birikim
sağlayacağı, vizyon kazanacağı ETMOTALKS etkinlikleri
planlanmaktadır.

İELEV Kurumsal İçerik Şablonları
Kurumsal İletişim biriminin desteğiyle kurumsal
içerik şablonları oluşturuldu.
Google Classroom Sınıfları Kurumsal Şablonları
Ders türüne göre takvim şablonları
(Online, Yüz yüze, Asenkron)
Ders materyalleri için içerik şablonları

Dijital Öğretim Araçları Takip ve Onayı

ETMOTALKS kapsamında Yapay Zeka, Metaverse,
Robotik Sistemler ve Dijital Oyun Tasarımı gibi güncel
konularla ilgili söyleşiler düzenlenmesi planlanmaktadır.

Basılı İELEV Çalışma Kitapları dijitalleştirilerek
öğrencilerimizin online olarak erişimine açılmıştır.
Öğretmenlerimizin derslerinde ihtiyaç duyabilecekleri
lisanslı dijital araçlarla ilgili talep formları hazırlanmıştır.

ÖDEP birimiyle çalışılarak öğrencilere yarıyıl tatil çalışma
kitapçığı hazırlanmıştır. Aynı çalışma yaz tatili çalışma
kitapçığı olarak da yapılacaktır.

Zümrelerce talep edilen lisanslı eğitim materyalleri ve
platformları akademik değerlendirilmesi bölümlerle
birlikte yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.

Öğretmenlere Yönelik ETMO Çalışmaları
Tüm öğretmenler için (anaokulu, ortaokul, lise) ETMO
Classroom sınıfları oluşturularak bu sanal sınıflar
üzerinden ihtiyaca yönelik yönerge, eğitim ve
bilgilendirme videoları paylaşılmıştır.
Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları temel eğitimler verilmiş,
etkili ders materyalleri üretebilmeleri için farklılaştırılmış
eğitimlere yer verilmiş ve eğitimlerin takibi sağlanmıştır.
Öğretmenlerin dijital yetkinlik seviyelerini arttırmak ve
güncellemek için eğitimler, hizmet içi eğitim döneminde
ve yıl içerisinde sürekli olarak devam etmektedir.
Yabancı öğretmenlerimiz için İngilizce workshoplar
düzenlenmiştir.
Öğretmenlerin yıl boyunca aldıkları eğitimlerin çıktısı
olarak hazırladıkları ve uyguladıkları ders programları
dahil yaptıkları çalışmaları iyi örnekler çalıştayı yaparak
sunmaları planlanmıştır.

Apple Distinguished School
Okullarımızda, 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında 1:1 iPad
ile Eğitim Programı başlatılmıştır. iPad ile eğitim
programındaki başarılı entegrasyon sayesinde İELEV
Okulları, Apple tarafından eğitimde liderlik ve mükemmellik
merkezi olarak tanımlanan Apple Distinguished Schools
olarak kabul görmüştür. 2021- 22 Eğitim dönemi itibariyle
dünyada 35 ülkede 690 okulun sahip olduğu bu tanım
çerçevesinde okul liderlerimiz, öğretim kadromuz ve tüm
paydaşlarımız teknolojik açıdan zengin ortamlarda,
öğrenciler için öğrenim hedeflerine ulaşmada başarılı
öğretim programları uygulamaktadır.

Velilere Yönelik ETMO Çalışmaları
Uzaktan eğitimde kullanılacak araç ve stratejilerle ilgili
her sınıf seviyesine uygun veli oryantasyon eğitimleri
düzenlendi.
Okulumuza yeni katılan velilerimize özel olarak organize
edilen oryantasyon oturumları yapıldı. Velilerimizin
yaşayabilecekleri olası teknik aksaklıkların önceden
çözülmesi adına veli soru – cevap oturumları düzenlendi.
ETMOTALKS veli seminerleri düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Velilerimizin, eğitim öğretim süreçleri boyunca
kullanacakları ve ihtiyaç duydukları eğitim teknolojileri
araçlarının yönergeleri hazırlanarak iletilmiştir. Belirlenen
ihtiyaçlara ve okullarımızdan gelen taleplere göre veli
yönergeleri ve eğitimleri planlanarak düzenlenmektedir.
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Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri Ofisi (ETMO)
Bu vizyonla, okul liderlerimiz ve öğretmenlerimiz kesintisiz
inovasyon için gerekli kültüre sahip olarak her yıl
yenilediğimiz interaktif uygulamalarımızla lider olmaya
devam etmektedir. 1:1 iPad ile Eğitim Programı, öğrencilere
yaratıcılık, iş birliği, eleştirel düşünme ve bunun gibi 21.
Yüzyıl becerilerini ders entegrasyonları içerisinde
barındıran eğitim imkanı sunar; öğrencilerin öğrenme
konusundaki heyecan ve merak duygularını besleyen
ortamlar yaratılmasına yardımcı olur. 2021-22 eğitim
öğretim döneminde yenilenen Apple Distinguished Schools
sertifikamızla okullarımızda ortaokul seviyesinde
öğrencilerimiz iPad kullanmaya devam etmekte ve bu
program kapsamında öğrencilerimize sürekli gelişen eğitim
uygulamalarıyla güncel eğitim programları sunulmaktadır.
Öğretmenlere bu kapsamda kendilerini geliştirecekleri
eğitimler düzenlenmektedir. Lisede ise BYOD kapsamında
öğrencilerimiz Macbook bilgisayarlarla çalışmalarını
sürdürmektedirler.

Anlık Destek

edilmekte ve kod yazma öğrenimi, ekransız kodlama
etkinliklerinden başlayarak grafiksel kodlama ve oyunlaştırma
araçlarıyla devam ederek öğrencilerin fiziksel programlama
yapabildikleri seviyeye çıkmalarını sağlamaktadır.
Öğrencilerimize bilgi güvenliği, internet ve medya okuryazarlığı
kazandırılmasına yönelik çalışmalarla da ilerleyen bilişim
teknolojileri programımız; konu ve kazanımlarına göre iMac
laboratuvarlarında ve sınıflarda iPad'ler ile yürütülmektedir.

İELEV Özel Lisesi Bilgisayar Bilimi Dersi
İELEV Özel Lisesi Bilgisayar Bilimi dersi, belirlenen IB
programına uygun şekilde işlenmektedir. Lise Hazırlık sınıfı
öğrencilerimiz; Mac kullanımı, temel bilgisayar kültürü ve dijital
vatandaşlık ile ilgili çalışmaları tamamlar ve Python
programlama eğitimi, Arduino ile elektrik elektronik eğitimi
alarak oyunlaştırma üzerine kendi projelerini ürettikleri
tasarımlar gerçekleştirirler. Fiziksel programlama, elektronik,
oyun programlama gibi alanlarda kendilerini geliştirmek
isteyen öğrencilerimizle diğer sınıf seviyelerinde açılan Bilişim
Teknolojileri kulüp çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

Etkinlikler & Yarışmalar

Tüm öğretmenlerin anlık bireysel ihtiyaçları mail, telefon ve
görüntülü konuşma araçlarıyla karşılanmaktadır.

Avrupa Kodlama Haftası ve Bilgisayar Bilimi Haftası,
bilişim teknolojileri dersinde tüm kademelerde sınıf
seviyelerine uygun “hour of code” etkinlikleri ile kutlandı.

Öğretmen ve zümre mesaj gruplarından anlık destek
verilmektedir.

İELEV Okulları Geleneksel Yeni Yıl Panayırlarında,
etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeni katılan öğretmenlerimiz için oryantasyon eğitimleri
düzenlenerek sürece hızlı bir şekilde adapte olmaları
sağlanmaktadır.

Türkiye’de Bilim Kahramanları tarafından düzenlenen
dünyada 60’ın üzerinde ülkede uygulanan First Lego
League Discovery etkinliğine ev sahipliği yapılacaktır.

Bilişim Teknolojileri Ders İçerikleri

Anaokulu seviyesinde STEAM ve Maker etkinlikleri
düzenlenmektedir.

Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul

İnovatif düşünen, inovasyon yapan girişimci bireyler
yetiştirmek amacıyla Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar,
Matematik bölümleriyle beraber Tomorrow projesi
okullarımızda yürütülmektedir. Sonucunda öğrenciler
farklı malzemelerle model ürünler üretir.

Anaokulu beş yaş seviyesinden itibaren 7. sınıf seviyesine
kadar haftada bir saat olmak üzere Bilişim Teknolojileri dersi
uygulanmaktadır. Bilişim Teknolojileri ders müfredatı güncel
teknoloji araçlarına ve teknolojik ihtiyaçlara göre her yıl
güncellenmektedir. Algoritmik düşünme ve programlamanın
ağırlıklı olduğu müfredat, yatay ve dikey olarak sarmal bir
yapıda bağlantılı konuları kapsayacak şekilde
yapılandırılmıştır. 2022 – 23 eğitim öğretim dönemi için
İELEV Dijital Yetkinlik programı çerçevesinde tekrar revize
edilmesi planlanan program içeriğimiz öğrencilerin bilişsel
gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Program içeriğinde
temel ve ileri seviye Mac OSX eğitimi, bilgi okuryazarlığı,
dijital vatandaşlık, dijital hikayeleştirme ve oyunlaştırma,
Google ofis programları, kodlama, grafik tasarım, 3 boyutlu
tasarım, elektronik ve stem uygulamaları gibi öğrencilerin
bilişsel ve algoritmik düşünme becerileri başta olmak üzere
yaratıcılık, inovasyon gibi üst bilişsel yetkinlikler sağlamayı
hedeflemektedir.

Fenimle oynar mısın? projesi, Fen Bilimleri bölümüyle
dijital oyun müfredatı oluşturarak; öğrencilerimizin dijital
oyunları yönergelere uygun olarak oynadıkları, oyunları
değerlendirdikleri ve ilgili program dilini öğrenerek kendi
dijital oyunlarını tasarladıkları projedir.
Lise seviyesinde belirli gün ve haftalarda okul içi etkinlikler
düzenlenerek öğrencilerin derslerde ve kulüplerde
ürettikleri projeler sergilenerek öğrenci atölyeleri
düzenlenmiştir.
Tüm etkinliklerin yanında sınıf seviyelerine uygun olarak
ve pandemi koşullarına çerçevesinde çevrimiçi ve yüz yüze
ulusal ve uluslararası proje, yarışma, turnuvalara katılım
desteklenmiştir. İlköğretim seviyesinde Doğayı Kurtar
Temasıyla Scratch Cup, CARGO CONNECTSM temasıyla
First Lego League, VEX Robotics gibi bir çok turnuva ve
projeye katılım sağlanmaktadır.

Kodlama eğitimi, anaokulu seviyesinden itibaren yaş
seviyelerine uygun kodlama araçlarıyla müfredata entegre

38

Bilgi Merkezi (BM)

BM IC
Mahir Vardar’66 Bilgi Merkezi

Ebsco, Sora platformlarının G-Suite entegrasyonları
yapılmış olup, kullanıcılar İELEV e-posta hesaplarıyla
kaynaklara rahatça giriş yapabilmektedirler.

Basılı Kaynaklar
Lise Bilgi Merkezi'nde basılı koleksiyonun genişletilmesi
ihtiyacı tespit edilmiş, koleksiyonun satın alma ve bağış
yoluyla nitelikli eserlerle zenginleştirilmesine devam
edilmiştir.

Dünya üzerindeki eğitim kurumlarında, anaokulu
seviyesinden üniversiteye kadar, kütüphane kavramı yerini
Bilgi Merkezi kavramına bırakmaktadır. Bu gerçekten
hareketle, eğitim kurumlarımızdaki tüm kütüphaneler,
Genel Müdürlükğe bağlı Bilgi Merkezi şemsiyesi altında
yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede tüm okullarımızın
kütüphanelerinde görevli insan kaynağı değiştirilmiş/
geliştirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararı ile Bilgi
Merkezi’ne, eski vakıf başkanlarımızdan Prof. Dr. Mahir
Vardar’66 ismi verilmiştir.

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu Bilgi Merkezi’nde
koleksiyonda nitelikli çocuk edebiyatı eserlerinin, yabancı
dil kitaplarının, danışma ve araştırma kaynaklarının
sayısının az olduğu belirlenmiştir. Güncelliğin
sağlanabilmesi için alım yapılması planlanmış, yayın
listesi oluşturulmuştur.
İlkokul tüm seviyeler için 50'şer adet müfredat konularına
uygun içerikte kitap alınarak sınıf kitaplıkları oluşturulmuş
ve sınıf içinde de okuma kültürü desteklenmiştir.

Follett Destiny Otomasyon Sistemi
Follett Destiny tüm dünyada en çok kullanılan uluslararası
kütüphane otomasyon sistemidir. Öğrenme ortamını
zenginleştirmesi açısından sayısız yararı mevcuttur. Sistem,
öğrenci merkezli öğrenme deneyimi sağlarken kolay
kullanımlı arayüzü ile kütüphanede olmaları gerekmeden
öğrencilere diledikleri cihazdan sisteme giriş yapabilme ve
araştırmalarını gerçekleştirme imkanı tanır. İELEV Özel
Lisesi Bilgi Merkezi tarafında halihazırda kullanılan Follett
Destiny otomasyon programının yıllık aboneliği yenilenmiştir.
Lisede kullanılan bu sistem, tüm diğer okullarımız için de
satın alınmış ve İELEV Eğitim Kurumu bünyesinde olan tüm
bilgi merkezleri aynı otomasyon sistemini kullanılarak
birbiriyle uyumlu hale getirilmiştir. Aynı zamanda program
sayesinde bilgi merkezinin en temel işlevleri; kataloglama,
ödünç/iade, raporlama gibi manuel olarak yapılması
mümkün olmayan işlemlerin yapılabilmesi için de altyapı
sağlanmıştır. Satın alma işleminden sonra Bilgi Merkezi ile
Bilgi Sistemleri Teknolojisi ortak çalışması sonucu tüm
kullanıcı grupları (öğrenci, öğretmen ve personel) Follett
Kütüphane otomasyon sistemine aktarılmıştır.

Dolaşım (Sirkülasyon)
İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu ve İELEV Özel
İlkokulu / Ortaokulu Bilgi Merkezleri ödünç verme istatistik
verileri aşağıdaki gibidir.
İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu Bilgi Merkezi kitap
ödünç sayısı: 1127
İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu Bilgi Merkezi kitap
ödünç sayısı: 2191

Donanım / Altyapı
Tüm okullarda basılı kaynakların teknik işlemlerinin
yapılabilmesi için yazıcı, barkod okuyucu, sırt etiketi ve
koruyucu bant alınarak otomasyon sistemi ile uyumlu
çalışabilir hale getirilmiştir.
Lise Bilgi Merkezi’ndeki önceki yıllarda barkod cihazı
tarafından okunamayan demirbaş numara etiketleri
değiştirilerek, barkod okunabilir yeni etiketler
oluşturulmuştur. 11. sınıf öğrencilerinin CAS çalışmaları
kapsamında barkodların değişim işlemleri yürütülmektedir.

Elektronik Kaynaklar
İELEV İlkokul / ortaokul bilgi merkezlerine yenileri
eklenerek tüm okullarda Türkçe ve diğer dillerde de
elektronik kaynakların çeşitliliği arttırılmıştır;

Politikalar
Mahir Vardar ’66 Bilgi Merkezi politikalarının oluşturulmasına
başlanmış, Bağış Kitap Politikası tamamlanmıştır. Bilgi
merkezi sorumlusu görev ve tanımları, akademik dürüstlük
politikası, ödünç/iade politikası, kütüphaneler arası ödünç/iade
politikası, yararlanma koşulları, koleksiyon geliştirme
politikası, kataloglama ve sınıflama politikası üzerinde
çalışmalar sürmektedir.

Güncel, güvenilir içeriğe sahip Ebsco veri tabanı,
Çok sayıda yabancı dilde elektronik kitabın yer aldığı
Sora e-kitap platformu,
Herkese Bilim ve Teknoloji dergisi,
7500'den fazla dergi ve gazeteye erişimin sağlandığı
Press Reader abonelikleri sağlanmıştır.
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Bilgi Merkezi (BM)
Bilgi Okuryazarlığı Dersleri

Bilgi Merkezleri ortak çalışma yürüterek lise düzeyine
uygun olan kitaplar koleksiyondan çıkarılarak liseye,

Bilgi okuryazarlığı dersleri kapsamında akademik
dürüstlük, etik kavramı, bilgi merkezi kullanımı, elektronik
ve basılı kaynakların kullanımına ilişkin öğrencilere eğitim
verilmekte, hazırlanan çalışma kağıtlarıyla eğitimin
pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. İELEV İlkokullarında Bilgi
Merkezi tanıtımı ve kullanımı ile ilgili oryantasyon dersleri
gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bilgi
okuryazarlığı dersinin ilkokul müfredatına eklenmesi için
konu ve içerikler belirlenerek, Ölçme Değerlendirme ve
Program Geliştirme Ofisi ile çalışmalar yürütülmektedir.

kopya sayısı fazla olan iyi durumdaki bazı kitaplar
İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokuluna gönderilmiştir.
Bilgi Merkezi koleksiyonunda kitaplar incelenip hasarlı
kitaplar imha edilerek 400 civarı kitap koleksiyondan
çıkarılmıştır. Buradaki kitaplardan az hasarlı ve tamir
edilecek durumda olan kitaplar için bir proje başlatılmıştır.
Proje kapsamında 6. ve 7. sınıf gönüllü öğrencilerden
bir ekip oluşturularak bu kitaplar tamir edilip ihtiyacı
olan öğrencilere bağışlanması planlanmaktadır.

Etkinlikler

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu Bilgi Merkezi'nde
birden fazla kopyası olan, eski basımlı ve okul kütüphanesi
için uygun olmayan içeriğe sahip kitapların koleksiyondan
ayıklanması tamamlanmıştır.

58. Kütüphane Haftası kapsamında Lise Bilgi Merkezi
seviyelere göre;
Blind Book Date,

Fiziksel Koşullar

Book Tasting,
Kitap Kahramanları Kostüm Yarışması,

İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu Bilgi Merkezi’nde;

Öykü Yarışması,

Mekandaki hava kalitesini iyileştirmek için iki adet yüksek
kapasiteli, HEPA filtreli hava temizleme cihazı kullanıma
alınmıştır.

Sahaflar Çarşısı etkinlikleri planlamıştır.
58. Kütüphane Haftası kapsamında İlkokul ve Ortaokul
Bilgi Merkezlerinde seviyelere göre;

Raf düzeni uluslararası standartlara uygun şekilde
yeniden yapılandırılmaktadır.

Masal Çiçeği,
Bilgi Merkezi Kitap Çantası Tasarımı,

İELEV Özel 125.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Bilgi Merkezi’nde;

Kitap Tadımı,

Raf aralarına led aydınlatma üniteleri eklenmiştir.
Bu sayede ortam daha aydınlık hale getirilmiştir.

Sahaflar Çarşısı,
Emoji Okumaları etkinlikleri planlamıştır.

Duvarlar farklı renklerde boyanarak kütüphane
renklendirilmiştir.

İELEV Özel 125.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Bilgi Merkezi’nde
14 Şubat uluslararası kitap değişim gününde tüm okul
öğrencileri ve çalışanlarını kapsayan bir kitap değiş tokuş
günü yapılmıştır.

Film gösterimi için bir adet projeksiyon cihazı ve bluetooth
hoparlör sistemi kullanıma alınmıştır.
Yıpranmış çalışma masaları yenilenmiştir.

Ayıklama

Yıpranmış yer minderleri öğrencilerin boylarına uygun
renkli puflar ile değiştirilmiştir.

İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu Bilgi Merkezi’nde;

Mekanın iklimlendirilmesi ile ilgili yaşanan sorunların
giderilmesi amacıyla iki adet büyük boy klima kullanıma
alınmıştır.

Ayıklama işlemleri yapılarak, kullanılamayacak durumda
olan 2000’den fazla kitap koleksiyondan çıkarılmıştır.
Bitişik eğik el yazısı zorunluluğu 2017 yılında Milli Eğitim

Bir adet yüksek kapasiteli HEPA filtreli hava temizleme
cihazı kullanıma alınmıştır.

Bakanlığı tarafından kaldırıldığı için koleksiyonda fazla
yer kaplayan 834 adet bitişik eğik el yazısı kitap tespit

Açık raf sistemi düzeni olan Dewey sistemi ile tüm kitaplar
yeniden düzenlenmiştir.

edilerek koleksiyondan çıkarılmıştır.
Yayım yılı eski veya ikiden fazla kopyası olan 1200’den
fazla kitap koleksiyondan çıkarılmış ve ihtiyacı olan
okullara gönderilmek üzere kolilere yerleştirilmiştir
(ayıklama işlemi devam etmektedir).
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Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi (KAYAB)

İELEV Eğitim Kurumlarında öğrencilerin akademik
gelişimlerinin yanında yaşam becerileri anlamında da
gelişimleri son derece kıymet verilen bir konudur. Bu
sebeple, öğrencilerimizin yaşam ve kariyer becerileri
alanında gelişimlerini gözetmek, ilerletmek ve bu
doğrultuda yeni projeler yapmak amacıyla kurulan Kariyer
ve Yaşam Becerileri Ofisi (KAYAB), 1 Temmuz 2021’de
faaliyetlerine başladı. İELEV öğrencilerinin, İELEV
serüvenleri boyunca gerekli becerilerle donanmaları ve bu
becerilerdeki gelişimlerini izleyebilmelerini son derece
önemseyen KAYAB, kurulduğu günden bu yana pek çok
alt yapı çalışması ve faaliyete imza attı.

KAYAB’ın En Önemli Projelerinden Biri;
KAYAB Standartları
KAYAB olarak, çalışmalarımızda, öğrencilerimizin sadece
kariyer ve mesleki gelişimlerine katkı yapacak çalışmaları
değil ayrıca 4-18 yaş arası tüm sınıf seviyelerinde yaşam
becerilerini arttıracak ve onları hayatının tümünde
destekleyecek becerileri kazandıracak projeleri üretmek ve
hayata geçirmek felsefesi ile rehberlik bölümleri ile
eşgüdümlü ve iş birliği içinde hareket ediyoruz.
21. Yüzyıl Yetkinlikleri dediğimiz beceriler öğrencilerimizin,
ilerleyen yıllarda meslek olarak neyi seçerlerse seçsinler
hem iş hem de hayat başarısını kazanması açısından
önemli beceriler olarak karşımıza çıkıyor. KAYAB olarak,
bu becerilerin esas ve kalıcı kazanılma döneminin 4-18
yaş aralığında olduğunun ve bu becerilerin salt eğitimlerle
ve atölyelerle değil eğitim kompozisyonunun tamamında
yer verilerek kazanılabileceğinin farkında olarak İELEV’e
özgü bir yetkinlik seti geliştirdik.
KAYAB Standartları adını verdiğimiz yetkinlik boyutları,
yukarıda bahsedilen motivasyondan hareketle, çok geniş
akademik ve sektörel taramalar sonucunda süzülerek
oluşturulmuş bir beceri setidir. KAYAB Standartları
oluşturulurken, Dünya Ekonomik Forumu, OECD, P21,
Unicef, Unesco, Dünya Sağlık Organizasyonu, NACE,
Pearson, McKinsey gibi bu alanda raporlar hazırlayan
uluslararası kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere pek
çok uluslararası ve ulusal rapor incelendi, çeşitli yurt dışı
okulların müfredatları ve faaliyetleri KAYAB
Koordinatörlüğünce tarandı. Dünya genelinde gelecekte
önemli olacağı öngörülen ve sık tekrarlanan 30 yetkinlik
belirlendi ve İEL kültürünü de gözeterek yerel bir yorumla
sadeleştirildi. KAYAB Standartlarının geliştirilmesi,

gerektiğinde güncellenmesi için bu eğitim yılında KAYAB
bünyesinde akademisyenler, iş profesyonelleri ve
eğitimcilerden oluşturulan danışma kurulu kuruldu. KAYAB
Koordinatörlüğünce oluşturulan standartlar taslağı KAYAB
Danışma Kuruluna da sunuldu ve geri bildirimleri alındı. Tüm
bu araştırma, inceleme ve danışma kurulunun geri bildirimleri
neticesinde KAYAB Standartları aşağıdaki gibi kesinleşti.

Standartar
1)
Eleştirel Düşünce, Analitik Düşünme,
2)
Aktif Öğrenme, Merak
3)
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
4)
Karmaşık Problem Çözme, Fikirleştirme
5)
Liderlik, Sosyal Etkileme
6)
Psikolojik Sağlamlık ve Yılmazlık
7)
Sürdürülebilirlik, Çevre Farkındalığı
8)
Girişimcilik
9)
Yönetime Katılım İsteği
10) Ulusal ve Kültürel Değerler
11) İlişki Yönetimi, İş birliği
İELEV için önemli bir standart olan ‘Dijital Yetkinlikler’ boyutu
ETMO çatısı altında incelenmektedir.

KAYAB’ın Eğitim Faaliyetlerine Etkisi
KAYAB Koordinatörlüğünce oluşturulan KAYAB standartlarının
hedefi öğrencilerimizin bu alanlarda farkındalık kazanmasının
çok ötesinde, öğrencilerin İELEV serüvenleri boyunca bu
becerilerle karşılaşması, müfredat içi ve müfredat dışı eğitim
süreçlerinin tamamında bu becerileri görmesi, öğrenmesi,
kendilerini bu alanlarda geliştirmesidir. KAYAB Koordinatörlüğü,
eğitim faaliyetleri ile bu becerilerin ilişkilendirilmesi için 2 temel
alanı gözetmektedir. Bunlardan ilki, söz konusu becerilerin
belirli bir eşiğin üzerinde ve kaliteli İELEV eğitimine uygun
olarak müfredatla da entegre edilmesi, tüm branş ve
düzeylerde müfredatın söz konusu becerilere göre yeniden
düzenlenmesidir. İkinci temel alan ise, okullarımızda hem İEL
kültürünün bir yansıması olarak hem de Yurt Dışı Alman Okulu
standartları çerçevesinde hali hazırda yürütülmekte olan
akademik olmayan gelişim çalışmalarını dinamik olarak
inceleyerek KAYAB standartlarını yordayan çalışmaların bu
bağlamda tespit ve takip edilmesidir.
Bu kapsamda, İELEV okullarının kullanmakta olduğu müfredat
destek programı ATLAS’a bu becerilerin yüklenmesi ve tüm
branşların kendi alanlarında bu becerilerdeki kazanımları
oluşturmaları için alt yapı çalışmaları yapıldı. ATLAS müfredat
destek programına KAYAB standartlarının yüklenebilmesi için
KAYAB Koordinatörlüğünce, ilgili beceriler için transfer hedefleri
yazıldı.
Okullarda mevcut müfredat dışı çalışmaların hangi KAYAB
Standartları ile ilişkisinin kurulabileceğinin tespit edilmesi adına
tüm branşlar için bir geri besleme tablosu hazırlandı ve
okullardan müfredat dışı etkinliklerin KAYAB Koordinatörlüğüne
bilgi akışının gerçekleşmesi için süreç başlatıldı.
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Kariyer Günleri
Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi çatısı altında üç
okulumuzun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisleri
ortaklığı ile “Dijital Gelecekte Kariyer” temasıyla
düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği, 2-5 Mart 2021
tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Etkinliğin ilk gününde, 7-8. Sınıf öğrenci ve velilerimiz,
okullarımızdan farklı yıllarda mezun olan, şu anda lise
öğrenimlerine devam eden mezun öğrencilerimiz ile bir
araya gelerek sınava hazırlık süreçlerini, okul hayatlarını ve
deneyimlerini dinleme fırsatı buldular. Etkinliğimizin ikinci
gününde, öğrencilerimiz İELEV Okullarının tarihine tanıklık
etmiş, öğrencilerimiz ile benzer yaşantılar deneyimlemiş ve
şu anda meslek yaşamlarına farklı sektörlerde devam eden
konuklarımız ile buluşup, kendilerinin kariyer öykülerini ve
önerilerini dinledi. Etkinliğin üçüncü gününde,
öğrencilerimiz tiyatro ve sinema sanatçısı Güven Kıraç ile
buluştu ve kendisinin oyuncu olma serüveni ve bu mesleği
icra ederken ne türden deneyimleri olduğu üzerine
kendisinden bilgi alma fırsatı elde ettiler. Ardından; kariyer
serüvenlerine farklı uzmanlık alanlarında devam eden
konuklarımızın desteği ile gerçekleşen meslek tanıtım
oturumlarında öğrencilerimiz, ilgi duydukları mesleklere
dair merak ettikleri soruları konuklarımıza sorma fırsatı
buldu. Kariyer günleri kapsamında İEL mezunu ve İELEV
Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Ekren'in de araların bulunduğu
uzman konuşmacılar öğrencilerimiz ile düzenlenen panel
kapsamında bir araya geldi.

KAYABTalks
Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisinin diğer bir enstrümanı
olan KAYABTalks, hedef kitlesi öğretmenlerimiz, velilerimiz
veya sevgili öğrencilerimizin tümü olan bazı gündem ve
konularda Webinar formatında düzenlenen seminerdir.
KAYABTalks etkinlik serisinin açılışını Prof. Dr. Acar Baltaş
ile “Yüz Yüze Eğitime Velilere Öneriler” başlıklı
konuşmasıyla yaptı. İlerleyen dönemde Dr. Elif Posos
Devrani ile “Dijital Ebeveynlik ve Dijital Denge” seminerleri
organize edildi. KAYABTalks programları, okullarımızda
devam eden etkinliklerin yoğunluğu, gündem ve hedef
kitlenin ihtiyaçları düşünülerek belirli aralıklarla yapılmaya
devam edilecek.

Öğrencilerimizin Doğru Meslek Seçimi ve
İş Dünyası Hakkında Fikir Sahibi Olmaları için:
Gölge-İş
Lise öğrencilerimizin meslek seçimlerini doğru yapabilmesi,
zihinlerindeki meslek profesyonellerinin rutin bir gününün
nasıl geçtiğini gözlemlemeleri amacıyla KAYAB
Koordinatörlüğü ve Lise Rehberlik Zümresi ile hazırlanmış
bir deneyim modelidir. İş gölgeleme uygulamasına katılmak
isteyen öğrencilerimizde gönüllülük esası aranacak olup,
yine gönüllülük esasına göre öğrencilerimize gölge-işveren
olmak isteyen İELEV velilerinin işyerlerinde bir gün sadece
gözlem amaçlı bulunmaları organizasyonu bir yazılım
üzerinden yürüyecektir. İlgili yazılımın geliştirilmesi için
gerekli ekranlar, tasarım, süreç adımları çıkarıldı ve yazılım
danışmanı ile model üzerinde çalışmalar yürütüldü. Pandemi
sürecinin devam ediyor olması ve günlük vaka sayılarının
çok yüksek seyretmesi sebebiyle gölge-iş modeli ilk
uygulaması bahar dönemi ara tatiline bırakıldı.
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Mezun ilişkileri
KAYAB, İELEV Okulları mezun ilişkilerini Genel Müdürlük
düzeyinde yürütmektedir. İlk mezunun verildiği 1996
yılından itibaren, önce Cağaloğlu yerleşkesi ve daha sonra
Çekmeköy yerleşkemizde K8 ve K12 mezunlarımızın
iletişim bilgilerine erişilmeye çalışıldı. Muhasebe sistemi,
rehberlik bölümlerinin verileri, müdüriyetlerin tutmuş
olabileceği veriler tarandı. Elde edilen veriler
tasniflendiğinde yaklaşık 1290 K8 düzeyinde ve yaklaşık
90 civarında K12 mezunumuza ilişkin veriler kullanılabilir
olarak Genel Müdürlüğe raporlandı. İELEV olarak
mezunlara yönelik iletişim modeli ve sunulabilecek
çalışmalara ilişkin paket tamamlandıktan sonra sms ile
ulaşma ya da çağrı merkezi operasyonu ile aranma
yoluyla güncellenmesi yapılabilecek yaklaşık 1380
mezunumuza ilişkin cep telefonu bilgisi KAYAB arşivinde
bulunmaktadır. Mezun verilerinin özellikle nispeten daha
önceki yıllara ait cep telefonu bilgileri velilere ait olduğu

için bu velilerden öğrencilere ve ulaşılan öğrencilerden diğer
öğrencilere erişmeyle ilgili bir aksiyon planı oluşturulmaya
başlandı. İlk erişilen bu verilerden bazı mezunlara ulaşıldı ve
ilk temas olarak okulun kariyer günleri organizasyonlarına
davet edilerek çeşitli oturumlarda İELEV öğrencileriyle
buluşmaları sağlandı.

Sektör ve Eğilim Takibi
Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi bünyesinde, ilerleyen
dönemlerde de bir rutin olacak şekilde, K12 düzeyinde
uluslararası boyutta yapılan kariyer çalışmaları, ulusal
düzeyde yapılan iyi uygulama örnekleri, bu alanda faaliyet
gösteren ve hizmet üreten firmalar ve kişiler araştırıldı ve
KAYAB çalışmalarını zenginleştirmek için birimin profesyonel
ağı ve haberdarlığı arttırıldı. Yapılan bu takipler neticesinde
SAGE gibi uluslararası alanda yetkinlik eğitimleri veren bazı
firmalarla inorganik bağlar kuruldu ve KAYAB bünyesinde
değerlendirilebilecek konuşmacı, eğitmen vb. kişilerle
temaslar sağlandı.

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (BST)
125. Yıl Ortaokulunda ortak kullanıma sunulmak üzere
MFP yazıcı parkuru kurulmuş ve pull print sistemiyle
entegre edilmiştir. Çekmeköy kampüsü baskı odasına
yüksek hacimli yazıcılar eklenmiştir.

Okul Bilgi ve Yönetim Sistemi
Kampüslerimiz bünyesinde Okul Otomasyon Sistemi
olarak kullanılan K12Net platformuna ek olarak İELEV
Okullarına özel süreçlerin yönetimi amacıyla, ielevNet
platformu birçok modülü ile velilerin ve çalışanların
kullanımına açılmıştır. Aday öğrencilerin kayıt süreçlerinin
hem okul hem de veliler tarafından daha sağlıklı takip
edilmesini sağlayan Aday Öğrenci Takip Sistemi (AÖTS)
modülü, aday velilerin kullanımına açılmıştır.

Tüm okullarımızda öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin
teknik destek taleplerinin takibi için online yardım masası
platformu kurulmuştur. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında
platforma farklı destek birimlerinin de eklenmesi
planlanmaktadır.

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin üniversiteye giriş
çalışmalarını desteklemek amacıyla “İELEV - YKS
Akademik Destek Platformu” oluşturuldu. Platform, ölçme
ve değerlendirme ve soru çözümü yoluyla eksik
tamamlama olmak üzere iki aşamalı destek sağlamaktadır.

1:1 tablet projesi kapsamında okullarımızdaki tüm ortaokul
öğrencilerine iPad cihazları, belirlenmiş politikalar
doğrultusunda hazırlanarak öğrencilere teslim edilmiştir.
Kurumumuzdaki tüm öğretmenlerimiz için uzaktan eğitim
ve yüz yüze eğitim sırasında kullanabilecekleri Apple
Macbook Air cihazlar temin edilmiştir.

ielevNET platformunun okulların tek merkezi otomasyon
platformu olarak kullanılması amacıyla önümüzdeki eğitim
öğretim yılında da geliştirilmesi planlanmaktadır.

1:1 Apple Projesi kapsamında, tüm yeni öğretmen ve
öğrenciler için Apple kimliklerinin açılması, MDM (Mobile
Device Management) sistemine kayıt edilmeleri, mail
hesapların aktif edilmesi işlemleri tamamlanmıştır.

Sistem ve Network Altyapısının Güncellenmesi
Sanal Veri Merkezinde bulunan sistem kaynakları artırılmış,
tüm okullarımızın internet erişim bant genişlikleri
yükseltilmiştir.

Tüm okullarımızda, ana sınıfı ve anaokulu kademelerinde
kullanılmak üzere interaktif akıllı tahta montajı yapılmıştır.
Önümüzdeki eğitim öğretim yılında yine tüm okullarımızda
ortaokul kademelerinde kullanılmak üzere interaktif akıllı
tahta montajı yapılması planlanmaktadır.

Diğer Çalışmalar
İELEV Özel Lisesinde bulunan, pull printing sistemiyle
çalışan yazıcı parkuru daha modern Kyocera cihazlarla
yenilenmiştir.

Tüm okullarımız için IP PBX santral kurulumu tamamlandı
ve geçiş öncesi testleri başlatıldı.
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2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi

İELEV Anaokulları
İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu
İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu
İELEV Özel Lisesi
Yabancı Diller

İELEV Anaokulları
Akademik beceriyi güçlendirmek, düşünen bir toplum
olmamıza katkı sağlamak, sosyal becerileri kuvvetlendirmek,
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,
matematiğin 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 tanımak için 4 yaş
grubumuzda uygulanan “Göster Anlat” etkinlikleri ile program
zenginleştirilmektedir. 5 yaş gruplarımızda ise “Göster Anlat”
etkinliği Almanca olarak 2. dönem yapılmaktadır.

İELEV Anaokulları’nda 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.
Kültürlerarası ve iletişimsel öğrenme becerileri, dinleme ve
anlama becerilerini destekleyecek etkinlikler, imitasyon yolu
ile verilen yönergeyi anlama, tepki vermeye yönlendirme,
öğrenilen sözcük ve kavramların kullanılması, doğal
öğrenme ortamını oluşturarak dili sevdirmek ve kulak
dolgunluğunu arttırmak hedeflenir. Böylece öğrenciler
Almanca’yı doğal akışı içinde öğrenir ve etkin olarak
kullanırlar. Laterne, Nikolaus, Noel, Fasching, Paskalya gibi
Alman kültürüne özgü etkinlikler ile öğrencilerin dil
edinimleri desteklenerek kültürün daha yakından
tanınmasına olanak sağlanmaktadır. Anaokulumuzda
uygulanan eğitim programı MEB Okul Öncesi Eğitim
Programı’na 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.

İELEV Özel Ana Sınıfı
İELEV Özel Ana Sınıfı 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılını Okul
Müdürü Özlem Katran Akarsu yönetiminde sürdürmüştür.
25. eğitim- öğretim yılında okulumuzda, 5’i Türkçe programını
yürüten okul öncesi, 5’i Almanca programını yürüten Almanca
öğretmenlerinden oluşan 10 öğretmen, 2 yardımcı personel,
Ana sınıfı Koordinatörü mevcuttur. Ana sınıfı seviyesine
bakan rehber öğretmenimiz aynı zamanda ilkokul
kademesinde de hizmet vermektedir. 2020-2021 eğitim
öğretim yılında ana sınıfımızda 13, dört yaş grubu öğrencisi;
66, beş yaş öğrencisi ile toplamda 79 öğrenci bulunmaktadır.
Beş yaş grubundan 1 öğrencimiz şehir değişikliği nedeniyle,
1 öğrencimiz başka bir okula geçme kararı ile kayıt
yenilememiş ve 64 öğrencimizden 3 öğrencimiz için ana sınıfı
tekrarı yapılması kararı alınmıştır. Toplamda 61 öğrencimiz,
1. sınıfa kayıt yenilemiştir.

Programımız içerisinde esas olan, öğrencilerimizin
eğlenerek öğrenmeleri, çevrelerini keşfetmeleri,
araştırmaları, inceleme yapmalarını sağlayacak etkinliklere
yer vermektir. Araştırdıkları, inceleme keşifleri yaptıkları,
matematikle oynayıp matematiği sevdikleri; sınıflama,
örüntü sıralama gibi işlemlerin yer aldığı STEAM etkinlikleri,
bilişsel gelişimlerini destekleyici akıl oyunları, çocuklarla
felsefe eğitimi, fonolojik duyarlılık çalışmaları, Maker &
Kodlama etkinlikleri programımızda yer almaktadır.
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Ana Sınıfı Programı;

Çevrim içi Süreç

İELEV ana sınıflarında program, MEB Okul Öncesi
kazanımlar ve farklı eğitim yaklaşımları doğrultusunda
Almanca ve Türkçe gelişim alanlarına yer verdiğimiz çocuk
merkezli bir program olarak hazırlanmıştır. Almanca ve
Türkçe derslerinde hedeflenen gelişim basamaklarına
ulaşmak için akademik hedefler (fen, matematik, dil)
belirlenmiş ve bunlar etkinliklere yansıtılmıştır. Bu etkinlikler
planlanırken öğrencinin bireysel farklılıkları ve yaş
seviyelerinin gelişim özellikleri göz önüne alınarak etkin
öğrenme ortamları ve kalıcı anlama oluşturulması
önemsenmiştir. Öğrencilerimizin Almanca dil eğitimi okul
öncesi seviyesinde etkin öğrenme yöntemleri ve oyunlarla
doğal bir ortamda yaşatarak sağlanır. Öğrenme
ortamlarında dinleme ve anlama becerilerini destekleyecek
etkinlikler, öğrenilen sözcük, kavramların kullanılması, dili
sevdirmek ve kulak dolgunluğunu arttırmak hedeflenir.
Öğrencilerimiz ders programları içinde haftada 24 ders saati
Almanca ve 11 ders saati Türkçe dersi görmektedirler.
Ancak her iki ders öğretmenimiz de tüm gün boyunca
birbirlerinin derslerinde bulunarak öğrencilerimizin gün boyu
hem ana dillerine hem de öğrendikleri dile maruz
kalmalarını sağlarlar.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde velilerinin pandemi
sebebiyle okula devam etmemesi yönünde karar verdiği
öğrencilerimiz için çevrim içi ders programı düzenlemesi
yapılmıştır. Bireysel olarak desteğin daha iyi verilmesi için
çevrim içi uzaktan eğitim talep eden öğrenciler gruplara
bölünmüş; 12 saat Almanca, 7 saat Türkçe, 9 saat branş
derslerinin bulunduğu bir ders programı senkron ders düzeni
olarak yürütülmüştür. Yüz yüze okula devam eden ve
izolasyonda olması gereken öğrenciler de bu gruplara dahil
edilerek ders programını takip etmeleri sağlanmıştır.
Tüm sınıfların çevrim içi eğitime geçtiği tam kapanma
süreçlerinde sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze takip edilen
ders programına uygun senkron dersler ile eğitim öğretim
gerçekleştirilmiştir.

Almanca ve Türkçe derslerinin yanı sıra öğrencilerimizin
fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil alanında
gelişimlerini desteklemek amacıyla haftalık programda
9 saat branş derslerine yer verilmiştir.

Ders İçerikleri

2020-2021 eğitim öğretim yılında müfredat ve uygulama
süreçlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı bir uyarlamayı
mümkün kılacak esnek bir yapı sağlanması amacıyla ana
sınıfında “Yeni Normal Eğitim Modeli, Hibrit Eğitim Modeli,
Uzaktan Eğitim Modeli’’ tercihlerine uygun ders programları
düzenlenmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin büyük bir
çoğunluğu yüz yüze eğitimi tercih etmiş olup yaklaşık 25
öğrencimiz çevrimiçi uzaktan eğitim ders programı ile
eğitim öğretimlerini sürdürmüşlerdir.

Ders içeriklerindeki haftalık konularla ilgili görsel sunular
Almanca ve Türkçe derslerinde tekrar düzenlenmiştir.
Temalarda, matematik, fonolojik farkındalık çalışmalarında
Wordwall etkinlikleri hazırlanmış ve ders planlarına
yansıtılmıştır. Üç boyutlu sanat etkinlikleri ekran üzerinden
izlenerek öğrenciler tarafından sınıf içerisinde uygulanmıştır.
Tüm sene içerisinde Türkçe derslerinde kullanılan Uçanbalık
48+ ve 60+ Erken Öğrenme Seti içerikleri bilgisayar
ortamına yüklenerek ders içerikleri ekran üzerinden
yürütülmüştür.
Alman Kültürünü Tanımaya Yönelik Etkinlikler
Öğrencilerin kendi dilinin ve kültürünün dışında başka dillerin
ve kültürlerin olduğunun farkına varmasını sağlamak, bu
kültürlere hoşgörülü olmayı öğretmek ve çocukların Almanca
dilini öğrenmeye olumlu bir tutum geliştirmesini sağlamak
amaçlı etkinlikler yürütülür. Bu kısımda yapılan etkinlikler:
Laterna
Nikalous
Noel
Fashing
Paskalya (Online yapıldı)
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Proje/Etkinlikler

Aile Katılımı

Almanca ve Türkçe programımız içerisinde öğrencilerimize
oyunla etkin bir biçimde öğrenme ortamı sağlamak ve okul
öncesi kazanımlara ulaşmak için belirlediğimiz fen,
matematik, dil alanlarında akademik hedeflerimiz
doğrultusunda yıl içerisinde online ve yüz yüze olarak
etkinlikler, projeler planlanır ve uygulanır. Bu etkinlik ve
projeler şunlardır:

Ana sınıfımızda öğrencilerimizin tüm gelişimiyle ilgili aileleri
desteklemek ve bilinçlendirmek, evde olan öğrenme ortamını
zenginleştirmek, ailelerin çocuklarını daha iyi tanımalarına
olanak sağlamak amaçlı ''Aile Katılımı'' etkinliklerine yer
verilir. Bu etkinliklerde öğrencilerimizin duygularını,
düşüncelerini, öğrendiklerini ifade etme ve sunum becerisini
geliştirmek amaçlanır. Bu bağlamda 2021-2022 Eğitim
Öğretim yılında aşağıda yer alan Aile Katılımı etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Masalı Projesi (5 yaş)
Hayvan Dostlarımız Projesi (5 yaş)

Portfolyo Sunumu (Online yapıldı.)

Okuluna Hoş Geldin Etkinliği (4-5 yaş)
Sağlıklı Besinler Tüketiyorum Etkinliği ( 4-5 yaş)

Göster Anlat Etkinliği (4 yaş Türkçe)

Masallar Dünyasına Yolculuk (4-5 yaş)

Göster Anlat Etkinliği (5 yaş Almanca)

Almanca Sinema Günleri (4-5 yaş)

Araştırma Duvarı Etkinliği (5 yaş Türkçe)

Pi Günü (4-5 yaş)

Yıl Sonu Şenliği/ Aile Katılım Günü (4 yaş)

Dünya Oyun Oynama Günü (4-5 yaş)
100. Gün Etkinliği (5 yaş)

İlkokul Öncesi Oryantasyon

Büyüdüğümde Ne Olsam Etkinliği (4-5 yaş)

Ana sınıfı 5 yaş grubu öğrencilerinin ilköğretim hayatlarına
yumuşak bir geçiş yaparak başlamaları ve 1. sınıf ortamını
tanımaları amaçlı olarak şu etkinlikler uygulanmıştır: İlkokul
binamızda yer alan kütüphanemiz öğrencilerimiz tarafından
ziyaret edilmiştir. İlkokul öğretmenleri ana sınıfı öğrencilerini
tanımak amaçlı sınıf ziyareti gerçekleştirmişlerdir. İlkokul
öğrencileri, ana sınıfı öğrencilerine kitap okuma etkinliği
gerçekleştirmişlerdir. Ana sınıfı öğrencilerimizin ilkokul
kademesine oryantasyonlarını sağlamak amacıyla birinci
sınıf öğretmenleri ana sınıfı öğrencileriyle 09.00-11.00
saatleri arasında Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik
derslerini yapmışlardır.

Geziler
Almanca ve Türkçe programda belirlenen ünite konuları ile
ilgili alan gezileri yapılmaktadır. Bu gezilerde çocukların
yaparak yaşayarak öğrenmeleri, öğrenilen bilgilerinin kalıcı
olması hedeflenir.
Çocuklar gezilerde gözlemleyerek, deneyerek ve
keşfederek gelişimlerine katkı sağlarlar. Yeni bakış
açısına sahip olurlar.
2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde pandemi nedeniyle
saha gezileri çevrim içi olarak gerçekleştirilmiş olup
öğrencilerimizin keyifle katıldıkları aşağıda belirtilen
çevrim içi gezilerimiz gerçekleştirilmiştir.

Milli Bayramlar, Kutlamalar
Ana sınıfı öğrencilerimizin her yönüyle Atatürk'ü
tanımak, anlamak, milletimiz için önemini ve tüm
dünya ülkeleri nezninde değerini kavramak amacıyla
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,10 Kasım Atatürk'ü Anma
Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na
yaş grubuna uygun gösterilerle katılmışlardır.

Okulun Bölümleri Gezisi (4-5 yaş)
Modern Sanat Müzesi (4-5 yaş)
Rumeli Hisarı (5 yaş)
Galata Kulesi (5 yaş)
Miniatürk (5 yaş)
Kız Kulesi (4-5 yaş)
Dolmabahçe Sarayı (4- 5 yaş)
Oyuncak Müzesi (4-5 yaş)
Kapalı Çarşı (5 yaş)
Yerebatan Sarayı (5 yaş)
Topkapı Sarayı (5 yaş)
Rahmi Koç Müzesi (5 yaş)
Akvaryum Turkuazoo (4-5 yaş)
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Hazırladığımız müfredat ve kullandığımız materyaller ile
öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ön plana çıkararak her
çocuğun kendi gelişimine ve ihtiyacına uygun yöntemlere
yer vererek, eğlenerek öğrenmeleri esas alınır. Öğrenci
kazanımlarının, tüm etkinliklere taşınması sağlanır.
Öğrencilerimizin 5 gelişim alanı olan bilişsel, psikomotor, dil,
sosyal-duygusal ve öz bakım alanları kazanım ve
göstergeler ile takip edilir. Rehberlik bölümü ve
öğretmenlerimiz tarafından düzenli yapılan toplantılarla,
öğrencilerimizin gelişim alanları hakkında velilerimize
düzenli bilgi paylaşımında bulunulur; bireysel olarak güçlü
ve desteklenmesi gereken yönleri belirtilir.
Program içeriği temalardan oluşur ve bu temalar yaş
gruplarına uygun olarak farklı etkinliklerle uygulanır.
Amacımız, öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri,
çevrelerini keşfetmeleri, araştırmaları, inceleme yapmalarını
sağlayacak etkinliklere yer vermektir.

İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu
İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim
yılı Anaokulu Müdürü Çiğdem Yıldız yönetiminde
sürdürülmektedir. 13. eğitim öğretim yılında
anaokulumuzda 4'ü Türkçe programı yürüten okul öncesi
öğretmeni, 4'ü Almanca programını yürüten Almanca
öğretmeninden oluşmak üzere 8 sınıf öğretmeni, 1 zümre
başkanı, 3 kadın personel ve 5 ücretli branş öğretmeni
mevcuttur. Anaokulu seviyesinde görev alan 1 rehber
öğretmen, 1 hemşire ve 1 veli iletişim sorumlusu aynı
zamanda ilkokul kademesinde de çalışmalarını
sürdürmektedir.
Bu eğitim öğretim döneminde pandemi nedeniyle
anaokulundaki tüm sınıflar ikiye bölünerek, derslik sayıları
arttırılmıştır. Hem çalışanlarımız hem velilerimiz, sürecin
yönetiminden, pandemi kaynaklı gelişmeler söz konusu
olduğunda hızlı aldığımız doğru kararlardan memnuniyetini
dile getirmiştir.

Öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı okul öncesi
eğitim programımızda yer alan özel uygulamalar;
Demokrasi / Sınıf Anayasaları
Yaşayan Değerler Eğitimi / Barış Merdiveni
Düşünme Becerileri
Araştırma Duvarı

İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu
Yıllara Göre Sınıf Mevcutları Tablosu

SCAMPER
Çocuklarla Felsefe/ Düşün-Eşleş-Paylaş

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SINIFLAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022
4 YAŞ 12
11
16
20
36
17
15
18
ANAOKULU

20

24

31

45

63

79

56

Fonoloji - Ses Farkındalığı Çalışmaları
Akıl Oyunları-Oyunlaştırma

77

Temel Yaşam Becerileri
Maker & Kodlama / Gems / Erken STEAM

İELEV Özel 125. Yıl Anaokulunda program, bir Türk ve bir
Alman öğretmen ile sınıflarda eş zamanlı olarak uygulanır.
Almanca öğretim sürecinde kültürlerarası ve iletişimsel
öğrenme becerileri, dinleme ve anlama becerilerini
destekleyecek etkinlikler, imitasyon yolu ile verilen
yönergeyi anlama, tepki vermeye yönlendirme, öğrenilen
sözcük ve kavramların kullanılması, doğal öğrenme
ortamını oluşturarak dili sevdirmek ve kulak dolgunluğunu
artırmak programın hedefleri arasındadır. Bu sistem ile
öğrenciye sadece dil öğretmek yerine onun bu dili
kullanabileceği ortamlar yaratılır.

Okul Gezileri (Pandemi nedeniyle sanal gezi yapılmıştır)
Proje Çalışmaları
Çevre Bilincini Geliştirme Eğitimi
Ritim- Müzik ve Orff Etkinlikleri
Sayma Zamanı-100. Gün
Anaokulu Günlükleri
Portfolyo
Göster ve Anlat
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Bunlara ek olarak
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılında:

Anaokulumuzda bahçe, derslikler ve koridorumuzun okul
öncesi yaş dönemine uygun şekilde yeniden dizayn

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı pandemi dolayısıyla online gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerimiz müzik/ritim, beden eğitimi, rehberlik, dans,
görsel sanatlar, maker, yaratıcı drama, İngilizce ve satranç
branş derslerine katılmışlardır. 2020-21 Eğitim Öğretim
Yılında farklı başlıklarda, anaokulumuzda yıl sonu müzikali
ve “Bir İstanbul Masalı Proje Sunumu” okul öncesi
velilerimizin katılımı ile büyük bir heyecan ve coşkuyla
online olarak gerçekleştirilmiştir.

edilmesi ve öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyici
ders materyallerinin ihtiyacı tespit edilmiş Genel Müdürlük
desteği ile gerekli görsel tasarım çalışmaları ve yatırım
yapılarak 3. çeyrek döneme öğrencilerimiz yenilenmiş
bir anaokulunda başlamıştır. 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı
bitiminde tüm ihtiyaç analizleri yapılıp gerekli ders
materyallerinin satın alımı ile anaokulu bahçemiz doğal
ahşap mobilya ve yaş grubuna uygun materyallerle
yenilenmiştir.
İELEV Özel 125. Yıl Anaokulunda, pandeminin gölgesinde
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için planlanan hedeflere
ulaşılmış, verimli bir yıl geçirilmiştir.

İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu
İELEV İlkokulu / Ortaokulu için Millî Eğitim Bakanlığının
vermiş olduğu 588 öğrencilik kontenjanın %95 doldurularak
2020-2021 eğitim-öğretim yılı tamamlanmıştır.
Kayıt sırasında velilere uygulanan anketlere göre yeni
velilerin, büyük ölçüde okulumuzda çocuğu bulunan velilerin
yönlendirmesi ile gelenlerin yanı sıra kardeşleri okulumuzda
eğitim öğretim gören, verilen eğitim öğretimden çok memnun
kalan veliler oldukları tespit edilmiştir.
2020 yılının mart ayında ülkemizde ve bütün dünyada Covid
19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ile
başlayan süreçte, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı belli
seviyelerde hibrit, belli seviyelerde çevrim içi olarak
sürdürülmüştür. Buna göre farklı ders programları
düzenlenerek eğitim öğretim; içinde bulunduğumuz koşullar
dikkate alınarak yürütülmüştür. Özellikle çevrim içi derslerde
sınıflar ikiye bölünerek;ders içerikleri, öğrencilerin ilgisini
çekecek, kalıcı olarak öğrenilmesini sağlayacak şekilde

İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu 2020-2021 eğitim-öğretim
yılını Okul Müdürü Özlem Katran Akarsu yönetiminde
sürdürmüştür. 25. eğitim-öğretim yılına başlayan İELEV
Özel İlkokulu ve Ortaokulu; 335 ilkokul (ana sınıfı ve 4. yaş
dahil) öğrencisi, 216 ortaokul öğrencisi ile toplam 551
öğrenci ve 4 idari kadro, 5 rehber öğretmen, 70 öğretmen,
7 ücretli öğretmen ve 17 idari işler personeli ile eğitim
öğretim yılını sürdürmüştür.
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etkinliklerle ve çeşitli çevrimiçi uygulamalarla yeniden
düzenlenmiştir. Hibrit eğitime katılan öğrencilerimiz okulda
yüz yüze eğitim alırken mazereti nedeniyle evde kalan
öğrencilerimizle de dersler çevrim içi olarak devam etmiştir.
Eğitim-öğretim dönemi boyunca sıkı takip ve anında verilen
geri bildirimlerle öğrencilerimizin derslere devamı %97
oranında gerçekleşmiştir. Derslerde kazanımlar bazında
yaşanabilecek öğrenme kayıplarının telafisi için birebir
destek programları uygulanmıştır. 2. dönem sonundaki
telafi döneminde İELEV Checkup Programı ile
öğrencilerimizin özellikle sosyal duygusal alanda
desteklenmesi gereken alanlar yapılan çalıştaylarla
öğretmenlerimiz tarafından tespit edilmiş; okulumuzda yüz
yüze yapılan çeşitli etkinlikler ve uygulamalar ile
öğrencilerimizin gelişimi sağlanmıştır.

LGS Hazırlık Çalışması
8. sınıf öğrencilerimiz Ağustos ayının ikinci haftasında
eğitim-öğretim faaliyetlerine “Yoğunlaştırılmış LGS Hazırlık
Programı” ile başlamışlardır. 8. sınıf öğrencilerimizin büyük
çoğunluğu pandemi sürecinde velilerinin ve MEB’in onayı
ile yüz yüze eğitime devam etmişlerdir. Yüz yüze eğitime
devam etmeyi tercih etmeyen öğrencilerimiz için dersler
online olarak aynı yoğunlukta işlenmiştir.
Haftalık ders programı dışında ders-telafi şekline
dönüştürülen “Telafi Programı”uygulanmıştır. Bu program
ile öğrencilerimiz KDÇ, GDS sonuçları doğrultusunda eksik
kazanım ve becerileri dikkate alınarak her dersten bireysel
destekleme çalışmasını gerçekleştirildiği bir programa
alınmıştır. Öğrencilerimiz ile farklı kaynak ve soru tipleri
üzerinden zengin soru çözümleri yapılmıştır.
Yarıyıl tatilinin bir haftasında okul tarafından
yoğunlaştırılmış LGS Hazırlık Programı düzenlenmiştir. Bu
süreçte konu eksiklerinin giderilmesi, tekrar çalışmaları ve
dönem sonu deneme sınavları uygulanmıştır.
Öğrencilerimizin dönem boyunca her dersten yanlış yaptığı
kazanımlar dikkate alınarak öğrenciye özel çalışma
kitapları hazırlanmış, bireysel olarak öğrencilerimiz ile
paylaşılmış ve öğrencilerimizin bu kitapçıklardaki soruları
yapması branş öğretmenleri tarafından takip edilmiştir.

LGS hazırlık sürecinde yıl boyunca okul öğretmenleri
tarafından soruların hazırlandığı 8 deneme sınavı ve
yayınevlerinin Türkiye genelinde yaptığı 6 deneme sınavı
yapılmıştır. Bunun dışında Derslig tarafından hazırlanan 6
adet e-LGS uygulanmıştır.
Bu programın psikolojik ayağında öğrenci ve velilere yönelik
sınav kaygısı, sınav taktikleri bilgilendirme çalışmaları ve
çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Sürecin öğrenci ve veli ile
değerlendirildiği hedef belirleme görüşmeleri
gerçekleştirilmiştir. Sınav sonrası; tercih ve yerleşim
süreçlerinde de öğrencilere ve ailelerine rehberlik edilmiştir.
Sekizinci sınıf öğrencilerimize yönelik olarak hedefledikleri
okullar ile ilgili çevrim içi Lise Tanıtım ve Kariyer Günleri
toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Kulüp Çalışmaları
Öğrencilerimize sene başında yabancı dil, sanat, spor, bilim
ve akıl oyunları alanlarıyla ilgili birbirinden eğlenceli 18 kulüp
etkinliği sunulmuştur. Öğrencilerimiz; seçtikleri kulüplerde
eğlenerek öğrendikleri, birbirleri ile keyifli vakit geçirirken
yeni şeyler keşfettikleri, etkinliklerle dolu bir yıl geçirmiştir.
Dönem boyunca öğrencilerimizin diğer kulüplerdeki
aktivitelere katılımlarını sağlamak ve öğrenme sürecini keyifli
hale getirebilmek için belirli periyotlarla kulüplerde
değişiklikler yapılmıştır. Pandemi dönemi boyunca kulüp
çalışmaları hafta içi ders saatlerinde çevrim içi olarak devam
etmiştir. Süreç boyunca hiçbir aksaklık yaşanmamıştır.

Gün Sonu Çalışmaları
5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize eksik kazanımları
doğrultusunda hafta içi okul çıkışında 16.00 - 17.10 saatleri
arasında Türkçe, Sosyal Bilgiler/ TC İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük, Almanca, Matematik, Fen Bilimleri derslerinden
etüt çalışması yapılmıştır. Pandemi döneminde de bu
çalışmalar çevrim içi olarak sürdürülmüştür.
3.sınıflarda çevrim içi uygulanan KDÇ çalışmaları
sonucunda kazanım eksiği olan öğrencilerimize 15.35-16.15
saatleri arasında bireysel veya grup olarak gün sonu
çalışmaları uygulanmıştır. Bu çalışmalarda konu tekrarları da
yapılmıştır.

İkinci dönem itibariyle 8. sınıf öğrencilerine yönelik Soru
Klinik çalışmaları yapılmıştır. Hafta sonları öğrencilerin
sınavlarda en çok yanlış yaptığı sorular üzerinden online
olarak sisteme bağlanması ile LGS’de katsayısı en yüksek
olan Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden soru
çözümü yapılmıştır.
Birinci dönemin son haftası ve nisan ayı itibariyle konular
bitirilerek haftada üç deneme ve sonrasında takviyelerin
yapıldığı hızlandırılmış kurs programı yapılmıştır.
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Almanca Takviye Kursu
Okulumuzda ara sınıflara yeni gelen öğrencilerimize
pandemi dönemi başlayana kadar düzenli olarak cumartesi
günleri 9.00-12.00 saatleri arasında yüz yüze verilen
Almanca takviye kursu, pandemi dönemi itibariyle hafta
sonu çevrim içi olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı
boyunca devam etmiştir.
Bunlara ek olarak
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılında:

“Ne İşime Yarayacak?” Programı: Fen Bilimleri ve
Beden Eğitimi bölümlerinin tasarladığı ve ortaklaşa
yürüttüğü bu program; global öğrenme stiline sahip
öğrencilerde en çok karşılaştığımız "Ne işime
yarayacak?" sorusuna cevap niteliği taşıyan bir
programdır. 4.sınıftan 8.sınıfa kadar tüm sınıf
düzeylerinde, fen bilimlerinin sporla bağlantısının
kurulduğu konularda çalışmalar yürütülmüştür.
Matematik Bölümü tarafından aşağıdaki etkinlik ve
projeler sürdürülmüştür:

Disiplinlerarası Proje Çalışmaları

4.5.6.7. sınıflarımıza matematiğin farklı bir yönünü
göstermek, ünlü matematikçileri tanıtmak ve matematiğe
yön vermiş icatları tanıtmak amacıyla “Matematik
Hikayeleri” etkinliği yapılmıştır.

TOMORROW Projesi: Fen Bilimleri, Bilişim Teknolojileri,
Matematik ve Görsel Sanatlar bölümlerinin ortaklaşa
yürüttüğü bu proje, her yıl 7. sınıf öğrencilerimizle
yürüttüğümüz; bir yıla yayılan, eğitim, tasarım, üretim,
paylaşım ve girişimcilik aşamalarıyla devam eden uzun
süreli bir çalışmadır. Öğrencilerimiz bir yıl süren
çalışmalar sonucunda sağlık alanında dokuz farklı
inovatif ürün fikri ortaya çıkarmışlardır.

4,5,6 ve 7. sınıflarımıza her ay birden çok matematik
becerisi ölçen, yorumlama ve işlem becerisi gerektiren
sorulardan oluşan “Ayın Sorusu” etkinliği yapılmıştır.
5 ve 6. sınıflarımıza kodlamanın matematik ile ilişkisini
göstermek amacıyla “Scratch ve Geogebra” uygulaması
yapılmıştır.

1 Idea 1 World Yarışması: “Uluslararası 1 Idea 1 World
İnovasyon, Tasarım ve Startup Yarışması”na 16 proje ile
katılım hakkı sağlandı.Uluslararası üyelerden oluşan jüri
değerlendirmeleri sonucunda “Engelli Rampası
Denetleyicisi” ve “Dijital Sağlık Asistanı” projeleri ile
öğrencilerimiz bronz madalya almaya layık görülmüştür.

“Tales Matematik” yarışmasının birinci etabında iki
öğrencimiz tüm sorulara doğru cevap vererek ikinci etaba
geçmiş, ikinci etapta kendi yaşıtları arasında Türkiye
onuncusu ve otuzuncusu olmuşlardır.

1 Fikir 1 Şişli Yarışması: Tomorrow Projesi kapsamında
hazırlanan projeler ile “1 Fikir 1 Şişli Girişimcilik ve
İnovasyon Yarışması”na katılım sağlandı. Öğrencilerimiz
“Portatif MR Cihazı” ve “Engelli Rampası Denetleyicisi”
“Dijital Sağlık Asistanı isimli projeleri ile ödüle layık
görülmüştür.
“Engelli Empati” Programı: 5, 6 ve 7. sınıf
öğrencilerine yönelik Beden Eğitimi, PDR ve Fen
Bilimleri bölümleri tarafından tasarlanan “Engelli Empati
Programı” etkinlikleri yapılmıştır.

“Kanguru Matematik” yarışmasına öğrencilerimiz ilkokul
düzeyinde yüz yüze ve ortaokul düzeyinde çevrimiçi
olarak katılmışlardır. Final etabına kalan öğrencilerimizin
sonuçları henüz açıklanmamıştır.
Sosyal Bilgiler Bölümü tarafından aşağıdaki etkinlik ve
projeler sürdürülmüştür:
Düşün-ü-yorum Projesi kapsamında Sosyal Bilgiler
Zümresi tarafından 6. sınıf düzeyinde; farklı günlük
olaylar, temel kavramlar, etik konular, mitolojik hikayeler
hakkında çocuklar için felsefe yöntemi kullanılarak
sokratik sorgulama temelli atölye çalışmaları yapılmıştır.

“Hayat Okulu” Programı:“Hayat Okulu”, ana sınıfından
8. sınıfının sonuna kadar öğrencilerimizde yaş seviyesi
ve onlardan beklediğimiz davranış gelişimine göre
oluşturulmuş, öğrencilerimizin sosyal becerilerinin
geliştirilmesini ve farklı alanlardaki görgü davranışlarını
içselleştirmelerini hedefleyen bir programdır. Hedefimiz;
ana sınıfından başlayıp ortaokuldan mezun olan her
öğrencimizin "Hayat Okulu"ndan da mezun olmasına,
katkı sağlamaktır. “Hayat Okulu”, Rehberlik ve Fen
Bilimleri koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Proje
kapsamında, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Cengiz Karagözoğlu, spor alanıyla bağlantı kurarak
“Zaman Yönetimi ve Önemi” konusunda öğrencilerimizle
söyleşi yapmıştır.

Kentim Projesi, Sosyal Bilgiler Bölümü tarafından
kentimiz İstanbul’u yakından tanımak, tarihsel ve kültürel
miras hakkında öğrencilerimizin bilgi sahibi olması için
yapılan bir projedir. 5. ve 6. sınıflar düzeyinde her
öğrenciye İstanbul’un farklı bir semti, mahallesi veya
mekanı araştırma için verilmiştir.
Tarihin Pusulası Projesi, Sosyal Bilgiler Zümresi
tarafından 7. sınıflar düzeyinde siyasi ve resmi tarihin
dışında tarihin farklı yönlerinin ve olaylarının araştırılması
ve farkındalık sağlanması için hazırlanmış bir projedir.
Bu yıl öğrencilerimiz, sağlık tarihi konusunda çalışmalar
yapmışlardır.
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10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında Maltepe
Üniversitesi İnsan Hakları ve Toplum Araştırmaları
Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Bergen Özüaydın ile insanlık
onuru üzerine söyleşi yapılmıştır.

Meddah: Türkçe derslerinde, geleneksel Türk
tiyatrosunun önemli bölümlerinden olan meddah
oyununun eğlenceli ve düşündürücü yönü
öğrencilerimize açıklanarak, Meddah örnekleri
izletilmiştir.

19 Mayıs’ın 100. yılı sebebiyle 6. ve 7. sınıflar
düzeyinde İlknur Güntürkün Kalıpçı ile Atatürk ve Milli
Mücadele hakkında söyleşi yapılmıştır.

Serbest Kürsü: Öğrencilerimiz okudukları eserleri ve
onun verdiği mesajları dikkate alarak eserin zihniyeti,
konusu, içerik ve üslup özelliklerini önceden hazırlayarak
birbirlerine sundukları bu etkinlikte, okudukları eserden
yola çıkarak kısa film, dans, tiyatro, şarkı, şiir gibi farklı
sanatsal yeteneklerini de kullanmışlardır.

Konularla ilişkili olarak 5. ve 7. sınıflar düzeyinde
Arkeoloji Müzesi, Göbeklitepe, Topkapı Sarayı,
Pamukkale ve Kapadokya olmak üzere sanal geziler
yapılmıştır.

Masal Masal İçinde: 5. sınıf öğrencilerimiz okudukları
masalları günümüze uyarlayarak çektikleri kısa film
videolarını arkadaşlarıyla “Online Etkinlik Akşamlarında”
paylaşmışlardır.

Türkçe Bölümü tarafından aşağıdaki etkinlik ve
projeler sürdürülmüştür:

İELEV Öğrenci Dergisi: Öğrencilerimizin yazma
becerilerini geliştirmek, kendilerini yazarak ifade
etmelerine olanak sunmak amacıyla daha önceki yıllarda
3 sayı çıkardığımız derginin 4. sayısının hazırlık
çalışmaları başlamış ve halen sürmektedir.

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini içinde bulundukları
duruma uygun şekilde doğru bir biçimde dile getirebilme
becerilerini geliştirmek amacıyla Türkçe derslerinde 5, 6,
7. sınıflara yönelik Münazara Yarışması düzenlenmiştir.
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini içinde bulundukları
duruma uygun şekilde doğru bir biçimde dile getirebilme
ve becerilerini geliştirmek amacıyla Türkçe derslerinde
5., 6. ve 7. sınıflara yönelik Münazara Yarışması
düzenlenmiştir.

Fen Bilimleri Bölümü tarafından aşağıdaki etkinlik ve
projeler sürdürülmüştür:
14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi
Yarışması: Eylül 2019’da başlayan proje çalışmaları bu
yıl da Ağustos-Aralık 2020 tarihleri arasında 8. sınıf
öğrencilerimizden Tan Bozok Topaloğlu ve Mehmet Biçer
ile yürütülmüştür. İELEV Özel Ortaokulu 8. sınıf
öğrencilerimizden Mehmet Biçer ve Tan Bozok Topaloğlu,
sağlık alanına yenilik getirmeyi amaçladıkları “Dahi
polimer: sıcaklığa duyarlı, nano parçacıklı akıllı polimerler
yaralanma/yanık vakalarında nemlendirici jel,
gerektiğinde ilaç verici sentetik doku” adlı projeleri ile
TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışmasında Kimya-Sağlık Teknolojileri alanında Türkiye
finallerinde “Teşvik Ödülü” almıştır.

Değerlerimiz Kompozisyon Yarışması: Her yıl İELEV
öğrencileri arasında düzenlenmektedir. Dereceye giren
öğrencilere değişik ödüllerin verildiği yarışmanın
düzenlenme amacı öğrencilerimizin İELEV değerlerini
benimsemesi ve yazılı ifade yeteneklerinin gelişmesidir.
Deyim Robotu: Deyimlerin öğrenciler tarafından kendi
görselleriyle anlamlandırılıp bilişim ve teknoloji
derslerinde oluşturulan robota yüklendiği bir yarışma
etkinliğidir. Bu çalışma 6.sınıf öğrencilerimizle yapılmış,
öğrencilerimiz teknoloji ve dil bilgilerini birleştirerek
çalışmalar ortaya koymuşlardır.

“Arıların Bal Yolculuğu” Projesi: Çevre ve Arı Koruma
(ÇARIK) Derneği’nin Senin de Bir Kovanın Olsun projesi
kapsamında İELEV Okulları bir kovan sahiplenmiştir. 5.
sınıf öğrencileri arıların bal yolculuğunu dernek başkanı
Şamil Beştoy’dan dinlemiştir.

Deyimleri Çiziyorum: Öğrencilerin, seçtikleri deyimleri
kendi görsel yorumlarıyla eğlenceli biçimde çizmeleri
sağlanır. Böylece öğrenciler, deyimleri Türkçe
derslerinde hem eğlenceli biçimde öğrenmiş hem de
soyut kavramları somut olarak ifade edebilmeyi
kavramışlardır.

Fengineer Etkinlikleri: Öğrencilerin bir problemi bir
mühendis sistematiğiyle çözüme kavuşturmalarını
amaçladığımız Fengineer Etkinliklerimiz 3,4,5 ve 6.sınıf
öğrencilerimizle kulüp çalışmasında yapılmıştır.

Radyo Tiyatrosu: Radyo kültürü geleneğinin
anımsanması ve öğrencilerin okudukları eserleri
seslendirme yöntemiyle içselleştirmeleri biçiminde
yapılan etkinlik okulumuzda önemli bir yere sahiptir.
Öğrenciler kurdukları gruplarıyla seçtikleri eserlerden
pasajları taklit ve duyguyu yansıtma teknikleriyle
seslendirmişlerdir.

8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftasında; 4. sınıf
öğrencilerimiz bilimsel yayınlar, 5. sınıf öğrencilerimiz
bilim insanları, 6. sınıf öğrencilerimiz bilim dalları ve 7.
sınıf öğrencilerimiz güncel bilimsel haberler konularında
araştırma yapmışlar ve araştırma sonuçlarını birbirleriyle
paylaşmıştır.
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4-8.sınıf öğrencilerimizin Uzay Kampı Türkiye’nin
hazırladığı “Uzay Haftası” etkinliklerine katılımları
sağlanmıştır.

Online Sergilerimiz
Çizgi Doku Sergisi
Cumhuriyet Bayramı Resim Sergisi
Öğretmenim Resim Sergisi
Yeni Yıl ve Kış Resim Sergisi
23 Nisan ve 19 Mayıs Bayramları Sergileri
Sanat tarihi ve mitoloji sergisi
Mavi ve Yeşil Sergisi.
Yıl Sonu Resim Sergisi

21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında “Telafi Programı”
çerçevesinde; 4.sınıflarda Bilim Atölyesi çalışması olarak
“Anlık Görev” ve “Kendi Bahçeni Yarat” etkinlikleri, 5 ve
6.sınıflarda ise Fengineer çalışması olarak “Anlık görev”
ve “Kendi Bahçeni Yarat” etkinlikleri yapılmıştır.
Amerika’da bulunan “National Museum of Natural
History” ulusal müzesi, sanal gezi ile incelenmiştir.

Rehberlik Bölümü tarafından aşağıdaki etkinlik
ve projeler sürdürülmüştür:
Akran Zorbalığını Önleme Projesi (AZÖP): PDR
tarafından 3-7. sınıflar kademesinde yürütülen AZÖP
(Akran Zorbalığı Önleme Projesi) ile okul ikliminde
öğrencilerin sosyal ve duygusal ilişkilerini düzenleme
becerilerinin arttırılması hedeflenmiştir.

5. sınıf öğrencilerimize, “Uzay Kampı Türkiye”yetkilileri
tarafından “Ay ve Ay’ın Evreleri” sunumu yapılmıştır.
5. sınıf öğrencilerimizle “İELEV’de Deneyler Devam
Ediyor, Mikroskopla Gözlem Yapıyoruz” etkinliği online
olarak yapılmıştır.

1.sınıf öğrencilerimiz “Öfkeli Örümcek Rıza” kitabının
yazarı Tülin Kozikoğlu ile online söyleşi yapmışlardır.

5 ve 6. sınıf öğrencilerimize yönelik Ankara Üniversitesi
Fen Fakültesi Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.
Sayın Ethem DERMAN ile "Gök Bilimi Sohbeti"
yapılmıştır.

1 ve 2. sınıf öğrencilerimiz dönem içinde İELEV
Gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen ‘’Geri Dönüşüm
Projesi’’ne katılmış ve süreçte eğlenceli etkinliklerle geri
dönüşüm ile ilgili yolculuğun bilinmeyen yönlerini
keşfetmişlerdir.

4-7. sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri derslerinde “Enerji
Tasarrufu Haftası” kapsamında kamu spotu
hazırlamışlardır.

Pedagoji Okulu kapsamında etkili ebeveyn tutumlarını
geliştirmeye yönelik psiko-eğitimsel süreli grup
çalışmaları düzenlenmiştir. Bu kapsamda Rehberlik ve
Danışma Birimi öğretmenlerimiz tarafından pandemi
döneminde de çeşitli veli çalışmaları düzenlenmiştir: Kriz
ve Ruhsallığa Dair Sorular-Cevaplar, Karantina ve
Psikoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ile Pandemi,
Değişen Teknoloji, Değişen Çocuk, Değişe(meye)n Aile
konuları çalışılmıştır.

“Online Etkinlik Akşamları” kapsamında 4. sınıf
öğrencilerimize yönelik TRT Küçük Mucitler Yapımcısı
Sn. Elçin Eserli tarafından “Küçük Mucitler Bilim
Gösterisi” etkinliği ve 5-8.sınıf öğrencilerimize “Origami
ile Hayvanlar Alemi” etkinliği yapılmıştır.
6. sınıf öğrencilerimize, LÖSEV halkla ilişkiler
bölümünden Sayın Sevde Ulu tarafından “LÖSEV
İncileri” sunumu yapılmıştır.

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 gerçekleşmiştir.

7. sınıf öğrencilerimize “Çağın Hastalığı Diyabet” sunumu
Sayın Nevgül Laverie (Administrative Director of Lab.
Services- HCA / New York) tarafından yapılmıştır.

Görsel Sanatlar Bölümü tarafından aşağıdaki etkinlik
ve projeler sürdürülmüştür:

Milli Bayramlarımız ve Anma Günlerimiz
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız öğrencilerimizin günün
anlam ve önemine uygun dans, şiir, oratoryo ve müzik
performanslarını sergilediği törenimiz ile okulumuzda
coşkuyla kutlanmıştır.

Görsel sanatlar derslerinde; resim sergilerimiz mart
ayına kadar yüz yüze daha sonraki tarihte online sanal
sergi şeklinde yapılmıştır.
Tüm okul seviyelerinde Mitoloji ve Sanat Tarihi konuları
ele alınmıştı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 10 Kasım haftasında
tüm okulda çeşitli söyleşi ve etkinlikler ile Atamız anılmış
ve okulumuzda Atatürk’ü Anma Töreni yapılmıştır.

7. sınıflarımız ile dört yıldır süren TOMORROW
Projemizin “estetik bakış” kısmı tamamlanmıştır.
Öğrencilerimiz inovatif ürünlerin estetik çizimi ve
ergonomi çizim becerisini edinmiştir.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Gününde 4. sınıf
öğrencilerimizin katılımıyla oratoryo, dans ve şiir
performansları sergilenmiştir.
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Öğrencilerimizin 2020-2021 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 planlamalar yapılmıştır:
1. sınıf öğrencilerimiz, pandemi süreci boyunca çevrim içi
ve hibrit derslerde akıllı tahta ve bilgisayar uyumlu
interaktif kaynaklar kullanarak okuma yazma süreçlerini
başarıyla tamamladılar.
1. sınıf öğrencilerimiz okuma yazmayı öğrendikten sonra
okuma anlama etkinlikleri kapsamında “OkuyorumAnlıyorum-Yazıyorum” adlı projelerini öğretmen ve veli iş
birliği içinde gerçekleştirdiler.

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu 2020-2021 eğitim
ve öğretim yılını Okul Müdürü Dr. Burcu Aybat yönetiminde
sürdürmektedir. 13. eğitim öğretim yılında okulumuzda
5 yönetim kadrosu, 66 öğretmen, 24 idari personel kadrosu
ve 14 ek ders ücretli öğretmen mevcuttur. 2020-2021 eğitim
öğretim yılında dokuzuncu mezunlarını veren okulumuzdan
61 öğrencimiz mezun olmuştur. 2020-2021 eğitim öğretim
yılında okulumuzun 289 ilkokul, 273 ortaokul olmak üzere
toplam 562 öğrenci mevcudu bulunmaktadır.

1. sınıf öğrencilerimiz “Yaratıcı Masallar” ve
“Atasözlerimiz ve Deyimlerimiz Yaşasın” konulu
sunumlara katılarak değerler eğitimi kavramlarını
tanıdılar. Dijital ortamda yaratıcılık becerilerini
sergilediler.
Öğrencilerimiz yıl boyunca okudukları kitapların
yazarlarıyla keyifli söyleşiler gerçekleştirdiler. 2. sınıf
öğrencilerimiz “Küçük Kırmızı Valiz” adlı kitabın yazarı
İlkay Marangoz ile; 3. sınıf öğrencilerimiz “Uçan Salı” adlı
kitabın yazarı Müge İplikçi ile; 4. sınıf öğrencilerimiz
“Medya Nedir?” eserinin yazarı Meltem Erinçmen
Kanoğlu ve “LataŞiba” eserinin yazarı İrem Uşar ile
buluştu. Ayrıca 4. sınıf öğrencilerimiz “Dinleme
Etkinlikleri” kapsamında anlatılarından yararlandığımız
Jozi Zalma ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında, 4, 5, 6 ve 7. sınıf
öğrencilerine yönelik 1 adet GDS (Genel Değerlendirme
Sınavı); 4. sınıf öğrencilerine yönelik 1 adet GTT (Genel
Tekrar Testleri); 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik 2 adet
GTT; 8. sınıf öğrencilerine 7 adet LGS Hazırlık Sınavı; 8.
sınıf öğrencilerine 1 adet Almanca DDS (Dönem Sonu
Değerlendirme Sınavı) ve istekli öğrencilere DSD I
(Deutsches Sprachdiplom I) sınavı ile 5, 6 ve 7. sınıf
öğrencilerine 1 adet Almanca DDS sınavı uygulanmıştır.
Pandemi sürecinde 5 ve 6. sınıflara 4 adet, 7.sınıflara 11
adet ve 8.sınıflara 19 adet online sınav uygulanmıştır.
8.sınıf öğrencileri için “Yoğunlaştırılmış LGS Hazırlık
Programları” ve “Telafi ve Okul Sonrası Etüt Programları”
yapılmıştır. 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 gezileri ve etkinlikleriyle
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. 7.sınıf öğrencilerine 2.dönem; 8.sınıf
öğrencilerine ise 1 ve 2.dönem uygulanan sınav sonuç
analizleri doğrultusunda tekrar edilmesi gereken konuları
kapsayan EDESİS “Kişiye Özel Soru Bankası”
oluşturulmuştur. 8.sınıf öğrencilerinin sınav sonuç
analizlerine göre puan kaybının yüksek olduğu, öncelikli
konularda LGS soru çözümleri, “Soru Klinik” programı
Zoom Webinar ile 2.dönem gerçekleştirilmiştir.

2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz 5 Aralık Dünya Gönüllüler
Günü kapsamında İELEV Özel Lisesi Gönüllüler Kulübü
öğrencileri ile Zoom platformunda buluştular, hikâye
okuma, yorumlama, dramatizasyon ve görselleme
çalışması yaptılar.
Öğrencilerimiz yıl boyunca sanal gezilere katıldılar. 2 ve
4. sınıf öğrencilerimiz "Smithsonian National Museum of
Natural History Müzesi”nin; 3. sınıf öğrencilerimiz
Washington National Museum, Oyuncak Müzesi, NASA
(Uzay keşfi), Amerika Ulusal Parklar, Amerika National
Aquarium, Legoland’in çevrim içi gezi etkinliklerine
katıldılar.
Türkçe dersi “Eser İnceleme Etkinlikleri” kapsamında
“Çocuk Şiirleri Antolojisi” eserini inceleme çalışmalarında
4. sınıf öğrencilerimizin yaratıcı yazma yöntemi ile
yazmış olduğu şiirlerden oluşan “İstanbul” temalı şiir
dinletisi, velilerin de katılımıyla 4-8 Ocak 2021 haftasında
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi.
4. sınıflar STEM “7. Kıta” projesi Türkçe, fen bilimleri,
matematik, sosyal bilgiler, görsel sanatlar ve bilişim
teknolojileri dersleri iş birliği ile hayata geçirildi.
Öğrencilerimiz, projelerini Zoom platformu üzerinde 9
Haziran 2021 tarihinde velileriyle paylaştılar.
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Matematikle ilgili eğlenceli ve öğretici çevrimiçi etkinlikler
yıl boyunca gerçekleştirildi. 4. sınıflarımıza yönelik 20
Ocak 2021 tarihinde ’’Şifre Bulma Oyunu’’ konulu çevrim
içi yarışma ve 17 Mart 2021 tarihinde Kahoot Matematik
Yarışması; 15 Mart 2021 tarihinde 4, 5, 6 ve 7. sınıf
öğrencilerimizle Dünya Matematik Pi Günü etkinliği; 18
Mart 2021 tarihinde tüm öğrenci ve velilerimiz için Dünya
Matematik Günü film izleme gecesi; 25 Mart 2021
tarihinde 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz için “Matematik
Dijital Zekâ ve Mantık Oyunu” etkinliği ve 14 Nisan 2021
tarihinde 7. sınıf öğrencilerimize yönelik ‘’Dijital Kaçış
Oyunu’’ isimli macera dolu keyifli bir matematik etkinliği
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz bu etkinliklerde matematik
bilgilerini kullanarak, algoritmik düşünme ve mantık
yürütme becerilerini geliştirme fırsatı yakaladılar.

Ortaokul öğrencilerimiz yıl boyunca çevrim içi söyleşilere
katıldılar. 5. sınıf öğrencilerimiz “Hey Çocuk Ses Ver!”
konulu söyleşide yazar Miyase Sertbarut, 1 Haziran
2021 tarihinde Mavisel Yener, 24 Şubat 2021 tarihinde
“Roko ile Konuşmalar” kitabının yazarı Meltem Gürle ile;
6. sınıf öğrencilerimiz okudukları “Eyvah Kitap” eserine
yönelik 4 Aralık 2020 tarihinde Yazar Mine Soysal ve 17
Şubat 2021 tarihinde “Sihirbaz Babam” kitabının yazarı
Feyza Hepçilingirler ile; 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz ise
20 Nisan 2021 tarihinde “Gençlerle Mitoloji” konulu
söyleşide Yazar Faris Kuseyri ile bir araya geldiler.
Ortaokul öğrencilerimiz yıl boyunca pek çok çevrim içi
etkinliğe katıldılar. 20 Aralık 2020 tarihinde 7. sınıf
öğrencilerimize yönelik Yaratıcı Yazma Eğitmeni Binnaz
Öner ile “Atatürk, Babam ve Ben” kitabı kapsamında
çevrimiçi atölye düzenlendi. 11 Mart 2021 tarihinde 4, 5
ve 6. sınıf öğrencilerimiz genel kültür yarışmasına, 7 ve
8. sınıf öğrencilerimiz Sait Faik Abasıyanık belgesel
gecesine; 17-24 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde ise 5, 6 ve
7. sınıf öğrencilerimiz Kahoot Deyimler, Kahoot Atasözü
ve Quizizz Sözel Mantık Bilgi yarışmalarına katıldılar.

Ortaokul öğrencilerimizden oluşan takım ile “TÜBİTAK
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması”na
katılım sağlandı. Öğrencilerimiz “Diyabet Hastalarına
Müjde: Gözyaşından Glikoz Düzeyini Ölçebilen, Ölçümü
Sürekli Yapabilen ve Şeker Miktarı Arttığında Şişerek
Sensör Özelliği Gösteren Akıllı Lens Tasarladık” adlı
projesiyle TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Bölge Yarışması’nda Asya bölgesi kimya
birincisi oldular. Öğrencilerimiz Asya 1.si olarak
katıldıkları TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Türkiye Final Yarışması’nda da Türkiye 2.si
olmaya layık görüldüler.

26 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arasında 4, 5, 6 ve 7.
sınıf öğrencilerimize matematik okuryazarlığı ve üst
düzey düşünme becerilerinin gelişmesine yönelik
MATBEG uygulaması çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
26 Şubat 2021 tarihinde, bir önceki yıl “Kanguru
Matematik Sınavı”na girerek finale kalan 7 öğrencimizin
final sınavları çevrim içi gerçekleştirildi. 11 Haziran 2021
tarihinde 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. istekli öğrencilerimizin
“Kanguru Matematik 1. Sınavı” çevrim içi ve yüz yüze
gerçekleştirildi. “Kangourou Sans Frontieres Derneği”
tarafından organize edilen yarışma niteliğindeki bu
sınav, matematiği tüm dünyada daha fazla sevdirmek ve
matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla
yapılmaktadır.

Tomorrow Projesi kapsamında hazırlanan projeler ile “1
Fikir 1 Şişli Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması”na katılım
sağlandı. Öğrencilerimizin “Oto İlaç” isimli Tomorrow
Projesi “Gelecek Vaadeden Genç Mucitler Ödülü”ne layık
görüldü.
“Uluslararası 1 Idea 1 World İnovasyon, Tasarım ve
Startup Yarışması”na 3 proje ile katılım hakkı sağlandı.
Uluslararası üyelerden oluşan jüri değerlendirmeleri
sonucunda “Islak ve Yeşil Yöntemle Manyetik
Nanoparçacık Yaptık, Süperparamanyetik Özelliklerini
Karşılaştırdık, Kontrollü İlaç Taşımada Biyouyumluluğu
Arttırdık” projesi ile öğrencilerimiz bronz madalya almaya
layık görüldü.

23 Ekim - 20 Aralık 2020 tarihleri arasında bireysel
başvuru yapan ortaokul öğrencilerimizin XVII. URFODU
(Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması)’na
çevrim içi katılımları gerçekleştirildi. 1. aşamayı
geçmeye hak kazanan öğrencilerimizin 10 Nisan 2021
tarihinde final sınavı gerçekleşti.

Küresel Isınmaya dikkat çekmek amaçlı İstanbul Teknik
Üniversitesi Kutup Araştırma-Uygulama Merkezi
Araştırma Görevlisi Sinan Yirmibeşoğlu ile “Beyaz Kıta
Yolculuğu” üzerine söyleşi gerçekleştirildi. 17 Aralık 2020
tarihinde 5. sınıf öğrencilerimiz ile Uzay Kampı Türkiye
tarafından yapılan “Ay ve Evreleri” konulu söyleşi
gerçekleştirildi. 25 Aralık 2020 tarihinde 7. sınıf
öğrencilerimizle, İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Dr. Leyla Türker Şener tarafından
“Tomorrow Projesi” kapsamında söyleşi gerçekleştirildi. 7.
sınıf öğrencilerimizle 20 Ocak 2021 tarihinde “Tomorrow
Projesi” kapsamında İnovatif Tasarım Atölyesi
gerçekleştirildi. 8-19 Mart 2021 tarihlerinde “Arıların Bal
Yolculuğu” projemizin “Fikir Atölyesi” etkinliği
gerçekleştirildi.

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılında 7. sınıf
öğrencilerimiz; fen bilimleri, bilişim ve teknoloji, görsel
sanatlar bölümleri ile ‘’Tüketim mi? Üretim mi?
İnovasyon nedir? ve Nasıl yapılır?’’ konulu “Tomorrow
Projesi”ne çalışmalarla destek verdi ve disiplinlerarası
çalışmalar yürüttüler.
Ortaokul öğrencilerimizle Fen Bilimleri okuryazarlığı
kapsamında projeler, atölyeler ve söyleşiler
gerçekleştirildi. 5. sınıf öğrencilerimiz ile “Arıların Bal
Yolculuğu” projesi kapsamında Çevre ve Arı Koruma
Derneği Başkanı Şamil Beştoy ile söyleşi gerçekleştirildi.
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2 Mayıs 2021 Pazar günü İELEV Okulları ve Psike
İstanbul iş birliği ile “Dijital Çağda Eğitim - Ev Okul
Olunca” teması ile 6. Eğitim ve Psikanaliz Sempozyumu
gerçekleştirildi.

Uluslararası bir çevre eğitim programı olan Uluslararası
Eko Okullar Programı'nı on yıldır yürüten kurumumuz
çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma
eğitimi vermek amacıyla program kapsamındaki
çalışmalarını 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılları arasında
“Enerji” temasıyla sürdürdü. Program kapsamında
okulumuz iki yıllık çalışmalarımızın denetlenmesinin
ardından “Yeşil Bayrak” ödülü almaya hak kazandı.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İngilizce ve
Drama Bölümleri iş birliği ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf
öğrencilerine geleneksel oyunlarımızı öğretmek amacıyla
“Benimle Oynar mısın?” projesi çevrim içi gerçekleştirildi.
Bu projede oyun yolu ile öğrencilerimizin sosyal beceri
gelişimleri, arkadaş ilişkileri, problem çözme, iş birliği ve
takım çalışması gibi becerileri desteklenmektedir.

Ortaokul öğrencilerimizle sosyal bilgiler alanında pek
çok etkinlik ve söyleşi gerçekleştirdik. 27 Mart 2021
tarihinde 5 ve 6. sınıf öğrencileriyle Earth Hour etkinliği
çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 21 Nisan 2021 tarihinde
Prof. Dr. Hasan Babacan ve Dr. Tülay Aydın tarafından
“Umudun Mimarları, Atatürk’ün Çocukları” söyleşisi
çevrim içi gerçekleştirildi. 29 Nisan 2021 tarihinde 5, 6, 7
ve 8. sınıf öğrencileriyle çevrim içi masal anlatımı
etkinliği gerçekleştirildi. 3 Haziran 2021’de “Dünya
Çevre Günü” etkinliği EKO TİM öğrencileriyle çevrim içi
olarak gerçekleştirildi.
“Yeni Umutlara Merhaba” konseri 25 Aralık 2020 Cuma
günü saat 21.00’de çevrim içi gerçekleştirildi.
“Küçük Mozart Evimizde” etkinliği, 12 Mart 2021 Cuma
günü saat 19.00-20.00 saatleri arasında Zoom platformu
üzerinden gerçekleştirildi.

İlkokul düzeyinde “İELEV'de Aile Olmak Projesi” çevrim
içi olarak gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin İELEV’li olma
ruhunu, yardımlaşma, dayanışma değerlerine sahip olup
aktarma bilinçlerini oluşturmak ve pekiştirmek amacıyla
oluşturulmuş bir projedir. Rehberlik Bölümünün yürütmüş
olduğu etkinlikte ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, 3. sınıftaki
abla ve ağabeyleriyle; 2. sınıf öğrencilerimiz ise 4.
sınıftaki abla ve ağabeyleri ile çevrim içi olarak bir araya
geldiler. Bu projede; büyük sınıftaki öğrencilerimizin daha
küçük sınıflardaki öğrencilerimize çeşitli etkinliklerle eşlik
ederek destek olmaları, aidiyet, vefa vb. değerlerin
gelişimi üzerinde durulmuştur.

17 Haziran 2021 günü “Evdeki Sese Kulak Ver Yıl Sonu
Konseri-2” ilkokul ve ortaokul seviyeleri olarak iki ayrı
gruba çevrim içi gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullarımızda haftaya
yayılan coşkulu etkinlikler ve törenlerle kutlandı.
Gerçekleşen törenlerde öğrencilerimiz bireysel ve toplu
performansları ile görev aldılar. 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü ve 10 Kasım haftasında tüm okulda çeşitli
söyleşi ve etkinlikler ile Atamız anıldı, öğrencilerimizin
katılımı ile okulumuzda Atatürk’ü Anma Töreni yapıldı.

Pedagoji Okulu etkinlikleri kapsamında, Ekim 2020 Mayıs 2021 tarihleri arasında anaokulundan liseye kadar
tüm velilerimiz için süreli grup çalışmaları formatında veli
paylaşım etkinliklerimiz okul rehber öğretmenlerimiz
tarafından gerçekleştirildi.

27 Nisan 2021 tarihinde anaokulu ve 1. sınıf
velilerimize özel "Okul Çağı Psikolojisi ve Okula Uyum"
semineri Klinik Psikolog Sayın Funda Akkapulu'nun
katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocukların sosyal ve psikolojik gelişimleri, ebeveyn
tutumları vb. konular ile ilgili “Psikoloji Söyleşileri”
gerçekleştirilerek çeşitli alandaki uzmanlar velilerimiz ile
buluşturuldu. “Psikoloji Söyleşileri”ne nisan ayında
başlayarak haziran sonuna kadar her hafta devam
edilmiştir. Gönüllü öğretmenlerle de paylaşım toplantıları
kapsamında yapılan ihtiyaç doğrultusunda psikolojik
destek çalışmaları yürütüldü.
8. sınıf öğrencilerimiz lise tanıtım çalışmaları kapsamında
Üsküdar Amerikan Lisesi ve Özel Saint Benoit Lisesi gibi
okullar ile çevrim içi okul tanıtım etkinlikleri organize
edildi.
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Öğrenci Kayıt

En Düşük

En Yüksek

Başvuran
Öğrenci
Sayısı

478

496

494

32

21

Yerleştirmeye
Esas Puan (TEOG)
Dönem
2016- 2017

İELEV Özel Lisesinde Uluslararası Bakaloryanın öğrenen
profilinde yer alan, araştıran, sorgulayan, bilgili, düşünen,
iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan,
dengeli ve dönüşümlü düşünen öğrenciler yetiştirmeye
yönelik bir program uygulanmaktadır. Öğrenciler nitel ve nicel
ölçme yöntemleri ile değerlendirilirken, öğrenen profiline
sahip olmalarıyla birlikte okul dışında da adımlarını dengeli
atmaları amaçlanmaktadır. Okulda gerçekleşen sınavların
yanı sıra, uygulanan program dahilinde hazırlanan bitirme
tezi, sergiler ve yazılı diğer çalışmalar da öğrencilerin
akademik gelişimlerini bütüncül bir şekilde sağlamaktadır.
Okul içerisinde desteğe ihtiyacı olan öğrenciler akran
dayanışmasını güçlendirmeye yönelik oluşturulmuş olan
"Bana Sor" uygulaması ile desteklenir. Öğrencilerin
performansa dayalı farklarının kapatılmasında öğrencilere de
sorumluluk verilmiştir.

İELEV
Kurumlarından

Dışarıdan

2017- 2018

485

499

713

49

48

2018- 2019

355

467

573

62

25

2019-2020

424

495

783

50

76

2020-2021

426

488

599

45

46

2021-2022

416

488

381

57

39

Öğretmen ve Yöneticiler
Dönem

Öğretmenler

Türk

14

11

2014- 2015

Yabancı Yönetici
3

1
2
2+2

2015 -2016

18

14

4

2016 -2017

17

14

3

2017 -2018

41

34

8

2+2

2018- 2019

43

35

8

2+2

2019-2020

45

33

12

3+2

2020-2021

54

34

20

2+2

2021-2022

64

52

12

2+4

DSD Sınav Başarıları / İELEV Özel Lisesi
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.

İELEV Özel Lisesi hem Uluslararası Bakalorya hem de Yurt
Dışı Alman Okullarının gereklerini sağlamak amacı ile
kurumlarca belirlenmiş standartlarda hizmet içi eğitimler
alarak öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemektedir.
İELEV Özel Lisesi; 1 Mayıs 2015 tarihinde, tüm dünyada
Alman okullarını temsil eden kurum ve kuruluşların interaktif
sosyal ağı olan Dünya Alman Okulları Birliği (WDA) üyesi
olarak kabul edilmiştir. İletişim ve iş birlikleri üzerine kurulan
bu sistem sayesinde, öğretmenlerinin tüm güncel eğitim
yaklaşımları takip etmeleri, projeler geliştirmeleri ya da
gerçekleştirilmiş projeleri incelemeleri mümkündür.

Başarılı

İELEV Özel Lisesinde uygulanmakta olan Uluslararası
Bakalorya programının çekirdek uygulamalarında yer alan
‘Creativity, Activity, Service’ (CAS) kapsamında yaratıcı,
sportif ve toplumsal hizmet çalışmaları yapan öğrencilerin
portfolyoları ManageBac sisteminde dijital olarak kayıt altına
alınmaktadır.

B1/A2 Seviyesi

Başarı Oranı

2018 - 2019

102

94

%92

2019 - 2020

157

138

%88

2020- 2021

93

81

%87

Başarılı
(B2 veya C1 Seviyesi)

İELEV Özel Lisesi Kontenjanları
2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2020
2021

2021
2022

30

67

119

210

274

367

436

483
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Başarı Oranı

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

26
41

21
32

55
82

42
51

%81
%78
%76
%62

2021-2022

100

63

%63
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Akademik Başarı kapsamında öğrencileri kişisel hedef
belirleyebilme, organize olabilme, zamanı etkili ve verimli
kullanabilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon
geliştirebilme gibi konularda destekleyerek akademik
performanslarını arttırmaya yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. İlk Adım Bireyi Tanıma Envanteri,
Bilişsel Testler, Motivasyon Toplantıları, Sınav
Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Zaman Yönetimi ve
Verimli Ders Çalışma Seminerleri gibi çalışmalar
yapılmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Lisemizde, Uluslararası Bakalorya ve üniversiteye hazırlık
sürecinde, öğrencilerin ilgi ve hedefleri doğrultusunda ders
ve meslek seçimlerini destekleyici ve motive edici bireysel
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar öğrencinin
Uluslararası Bakalorya sürecindeki performansını göz
önüne alınarak aile, okul ve yurt dışı eğitim danışmanının iş
birliği içinde sürdürülmektedir.
Aile, okul ve öğrenci arasındaki iletişim ve bilgi aktarımında
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi etkin rol almaktadır.
Ebeveynlere yönelik olarak bireysel görüşmeler, grup
etkinlikleri ve seminerler gibi birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak Okul Aile Birliği ile iş
birliği içerisinde öğrencilerin gelişimlerini destekleyen ve
ihtiyaçlarına yönelik çeşitli çalışmalar planlanmıştır.

Kariyer Danışmanlığı ve Üniversiteye Hazırlık
"Yurt Dışında Öğrenci Olmak" adlı webinar lise öğrenci ve
velilere yönelik gerçekleştirildi. Lise öğrencilerine yönelik
“Kariyer Günleri” gerçekleştirildi. 11. ve 12. sınıflarla
meslek seçimi ve kariyer planlama görüşmeleri; tüm lise
öğrencileri ile de bireysel görüşmeler yapılmıştır.
Pedagoji Okulu kapsamında "Flört Şiddeti", "Anne Baba
Olmak", "Ergenlerde Psikosomatik" başlıklı sunumlar
gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde yapılan örnek çalışmalar:
Öğrenci tanıma çalışmaları; öğrencilerin kişilik
özelliklerini, psiko-sosyal gelişimlerini, yeteneklerini,
ilgi alanlarını ve mesleki yatkınlıklarını belirlemeye
yönelik yapılan çalışmalardır.

Rehberlik Online sistemi üzerinden Hazırlık Sınıflarına
yönelik Öğrenme Stilleri Envanteri, 9.sınıflara Mesleki
Eğilim Değerlendirme Envanteri, 10. ve 11.sınıflara
Akademik Benlik Kavramı ölçeği gönderilmiştir.

Liseye yeni kaydolan öğrencilerin okul işleyişine ve
akranlarına uyum sağlayabilmeleri için sene başında
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin
liderliğinde çeşitli oryantasyon çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.

İELEV Özel Lisesi Öğrencileri
Kariyer Planlaması
Öğrencilerle birebir görüşmeler yapılarak kariyer
planlamalarına destek olunmuştur. Öğrencilerin meslekleri
yakından tanımaları için üniversitelerin yapmış olduğu
online kariyer programlarına katılmaları konusunda
yönlendirme yapılmıştır. 10. sınıf öğrencileri ve velileri ile
mart ayında yapacakları ders seçimleri öncesinde,
kasım - aralık aylarında bireysel görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak
öğrencilerin kendilerini tanımalarına, iç dünyaları ve
hedefleri ile ilgili farkındalık kazanmalarına yardımcı
olacak çeşitli çalışmalara yer verilmektedir.
Sınıf Rehberlik Çalışmaları kapsamında yıl içerisinde
her sınıf seviyesinin yaş düzeyine uygun olarak çeşitli
içerikte sınıf rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.
Zaman yönetimi, motivasyon, akran ilişkileri, meslek
seçimi, sınır belirleme, kariyer planlama vb. çalışmalar;
öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek
amacıyla planlanmaktadır.

Ders seçimi ve meslek tercihleri konusunda yönlendirme
yapıldı. YKS’ye girecek öğrencilerin deneme sonuçlarına
göre değerlendirmeler belli aralıkla yapılmaktadır.

İELEV Sanat Kariyer Buluşması
Şubat ayı içinde sanat kariyer hedefi olan öğrencilerimiz
yol göstermesi amacıyla kurgulanan panelde; öğrenci,
öğretmen ve velilerimizin katılımı ile Mimarlık, Endüstriyel
Tasarım, Sanat ve Kültür Programı Yönetimi, Animasyon
Sanatı kariyerlerini yakından inceleme fırsatı bulmuşlardır..
Sanat alanında ulusal ve uluslararası işlere imza atmış
panelistlerimiz tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmışlardır.

Bireysel Rehberlik Çalışmaları kapsamında öğrencilerin
duygularını tanımaları, içinde bulundukları gruba ve
topluma uyum sağlayabilmeleri, çeşitli durumlar
karşısında uygun çözümler üretebilmeleri, iç dünyalarıyla
uyumlu sağlıklı kararlar verebilmeleri gibi konular yıl
içerisinde gerçekleştirilen bireysel görüşmelerde ayrıntılı
bir şekilde ele alınmaktadır.
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Almanca Bölümü Faaliyetleri

Kulüp çalışmaları için Google Classroom’da Münazara
sınıfı oluşturulmuştur. Kullanılan materyaller ve
bilgilendirme bu platformdan gerçekleştirilmiştir.

DSD II Hazırlık: 11. sınıfların DSD II sınavına
hazırlanmaları için materyal hazırlanmış, bir çalışma
planı oluşturulmuş, yaz tatilinde öğrencilerle paylaşılmış
ve geri bildirimde bulunulmuştur.

Kulüp etkinliklerinin yanı sıra her yıl katıldığımız “Harvard
GlobalWe Essay” yarışması bu yıl da 10. ve 11. sınıf
öğrencilerimizden büyük ilgi görmüştür.

DAF - Proje Grubu: "Okul Gelişim Grubu” için yabancı dil
Almanca konsepti Carolin Koch ve Şule Kural tarafından
yazılmaya başlanmış ve bu yıl itibarıyla tamamlanmıştır.
Redaktion GIB Global News: GIB Yurt Dışı Alman
Okulları arasında iletişim ağı kurmak amacıyla Volker
Schlieske yönetiminde oluşturulan dergi redaksiyonuna
bir grup öğrencimiz ile aktif katılım sağlanmıştır.

Matematik Bölümü Faaliyetleri
Matematik bölümü olarak 2020 - 2021 yılını pandeminin
yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen başarıyla
tamamlanmıştır. Pandemi nedeniyle birçok etkinlik ve
faaliyet çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. 2020-2021
eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz, Matematik
Öğretmenlerimiz rehberliğinde başlatılan DI-DAT,
Ekonomi ve Finans Kulübü hedefleri doğrultusunda
başarılı bir yıl geçirmişlerdir. Çalışmalar çevrim içi olarak
sürdürülmüştür.

Filmmusik Projekt: IB Learner Profile Award kapsamında
gerçekleşen Film Müzikleri Projesinin hazırlığı ve
yürütülmesinde destek sunulmuştur.

İngilizce Bölümü Faaliyetleri
Pandemi nedeniyle bir çok etkinlik ve faaliyet online
olarak gerçekleştirildi. Bölümümüz kapsamında yer alan
“Debate” ve “MUN” Kulüpleri tüm etkinliklerini online
yürütülmüştür.

Müzik Bölümü Faaliyetleri
Cuma Konserleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında,
bayrak töreni öncesi öğrenciler tarafından sunulan
“Cuma Konserleri” düzenlenmiştir.

İngilizce Münazara Kulübü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim
yılında, İngilizce öğretmenleri Gülnur Şahin ve Maurus
Müller danışmanlığında 14 öğrenci ile kuruldu ve
aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

Film Müzikleri Projesi Aralık 2020 tarihinde, 10.sınıf
müzik seçmeli dersi alan öğrenciler tarafından IB Learner
Profile Award kapsamında hazırlanmış Film Müzikleri
Projesi, çevrim içi olarak tüm okul camiasına veliler de
dahil edilerek sunulmuştur.

Kulüp münazırlarından gönüllü olanlar aşağıdaki çevrim
içi münazara yarışmalarına danışman öğretmenleriyle
birlikte katılmışlardır.

Yeni Yıl Konseri Aralık 2020 Alman Konsolosluğu
tarafından organize edilen ve tüm Alman okullarının
performans sergilediği Geleneksel Yeni Yıl Konserinde
İELEV Jazz Combo, çevrim içi olarak sahne almıştır.
Okulumuz konferans salonunda canlı ve online olarak
İDSO ( İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası) 2021 Yeni Yıl
Konseri gerçekleştirilmiştir.

- 28-29 Kasım 2020-DSDC - Hollanda Debate Yarışması
- 12-17 Aralık 2020- WHO Debate Turnuvası
- 29 Ocak-03 Şubat 2021 Eurasia Debate TurnuvasıRobert Kolej
- 5-7 Mart 2021- Ljutomer-Slovenia Debate Turnuvası
- 6 Mayıs 2021- Okul Etkinliği Türkçe Münazara
Yarışması
Korona önlemleri doğrultusunda münazara eğitimleri
çevrim içi WSDC (Dünya Okulları Münazara Yarışmaları)
formatında gerçekleştirilmiştir.

Jugend Musiziert'e Katılım Ocak 2021 tarihinde, Alman
Müzik Vakfı tarafından organize edilen ve 50 yıllık
geçmişi olan prestijli bir yarışma olan "Jugend
musiziert”de yer almıştır.

Eğitimler kulüp öğretmenlerinin denetiminde çevrim içi
videolarla desteklenmiştir.

Mezuniyet Töreni Performansı 2021 İELEV Mezuniyet
Töreninde Jazz Combo sahne almıştır.
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Fen Bilimleri Bölümü Faaliyetleri
Fen Bilimleri bölümü olarak 2020 - 2021 yılını başarıyla
tamamladık. Zoom ortamımda da performansa dayalı
değerlendirme kuralımızı kriterlerimizi revize ederek
bozmadan sürdürülmüştür. Bu kapsamda sanal deneyler
yapılmıştır. Gözlemlerini raporlandırılan öğrencilerin
başarıları performans notuna eklenmiştir. Quizler
yapılarak öğrencilerin aktif olması sağlanmaya
çalışılmıştır. 12. sınıfların EE ve IA çalışmaları için
öğrenciler randevulu olarak okul idaresinden izin alarak
okula gelmişler ve öğretmenlerinin nezaretinde data
almışlardır. Bu süreç haziran ve ağustos ayında, zaman
zaman hafta sonları ya da dersler tatil edildiğinde okulda
sürdürülmüştür. Evde gerçekleştirilebilecek uzun süreli
deneyler için setler öğrencilere verilmiş ve evde
yaptıkları işler Zoom üzerinden takip edilmiştir. Ders
saatleri dışında, uzun saatler süren raporlandırma
çalışmaları öğrencilerimize IB kazanımlarına ulaşmaları
için özenle yaptırılmış, IB notlarında ve üniversiteye
yerleşmelerinde fayda sağlamıştır.

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.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı dahilinde Uluslararası
Bakalorya Diploma Programı kapsamında okulumuzda
Yaratıcılık, Aktivite ve Hizmet olarak ifade edebileceğimiz CAS
(Creativity, Activity Service) çalışmaları sürdürülmüştür. Bu
bağlamda öğrencilerin gruplar halinde gerçekleştirdiği projeler
CAS koordinatörü rehberliğinde öğrencilerimize atanan
danışman öğretmenlerle gerçekleşmiştir.
Yürüteç Projesi kapsamında öğrencilerimiz bir araya gelip
barınaklardaki engelli hayvanlar için yürüteç tasarlanmış
ve barınaklara ulaştırmıştır. Bu süreçte malzemeler
öğrencilerin imkanlarıyla toplanmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Faaliyetleri

Okulda Webtoon Kulübü oluşturulmuş ve öğrencilerin
kendi aralarında görsel ürünler ortaya koyması
sağlanmıştır.

Çağdaş Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan
Mine Söğüt ile "Mine Söğüt ile Kurmaca Dünyası" isimli
söyleşi, kendisi de yazar olan ünlü şair Behçet
Necatigil’in kızı Ayşe Sarısayın ile ve "Kırık İnceliklerin
Şairi Behçet Necatigil" isimli söyleşi, Türk yayın
dünyasının önemli isimlerinden editör, çevirmen,
araştırmacı Tanıl Bora ile “Dönüşüm Romanı Üzerine”
başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Medya Doğa ve İklim Konuları üzerine paylaşımlar
yapılmış ve öğrencilerin farkındalık kazanması için
öğrencilerimiz akranlarıyla çalışmalarını paylaşmıştır.
Geri Dönüşüm Projesi kapsamında okulumuzda plastik,
kağıt, cam ve metallerin geri dönüştürülmesi için hem
bilgilendirme çalışmaları yapılmış hem de okulda çöp
kutularının çeşitliliğine dikkat çekilmiştir.

Radyo Tiyatrosu Tiyatro kulübümüz pandemi şartlarını
göz önünde bulundurarak bu sene çalışmalarını çevrim
içi gerçekleştirmiş ve bunun sonucunda da ortaya hem
nostaljik hem de teknolojik bir çalışma çıkarmışlardır.
Güngör Dilmen’in “Midas’ın Kulakları” adlı oyunu radyo
tiyatrosu formunda oynanmış ve sınıflarda öğrencilerle
etkinlik olarak paylaşılmıştır.

Öğrencilerimiz yine projeleri dahilinde Pandemi Anketi
hazırlayıp akranlarıyla çevrim içi olarak paylaşıp
öğrencilerin pandemi dönemindeki tutumlarına,
kazanımlarına ve değerlendirmelerine dair geri dönüş
toplamıştır.

Kulüp Çalışmaları
Dünya Edebiyatı Podcast Bölümümüz bünyesinde
faaliyet gösteren Dünya Edebiyatı Kulübü
öğrencilerimiz, sene sonunda birikimlerini ve
düşüncelerini bir araya getirdikleri bir podcast
hazırlamışlardır. Bu podcast’te Goethe’den Gılgamış’a,
Binbir Gece Masallarından Odeysseus’a kadar dünya
edebiyatına yön vermiş eserler hakkında düşüncelerini
paylaşmışlardır.

İELEV Özel Lisesinde öğrencilerin seçmiş oldukları sosyal
faaliyetler üzerinden kulüp çalışmaları yürütülmekte, öğrenciler
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda desteklenmektedirler.
Lisemizde öğrencilerimizin sosyal ve akademik anlamda
kendilerini geliştirip, ifade edebilecekleri pek çok öğrenci
kulübü bulunmaktadır. Kulüpler, uzman çalıştırıcılar ve
alanında eğitim almış öğretmenlerimiz danışmanlığında
yürütülmektedir.
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Sokak Sanatları Kulübü (Street Art Club) İstanbul’da
kamusal alanda çok fazla bulunabilen, çoğunlukla ticari
olmayan çeşitli sanat biçimlerini yansıtan örnekleri
deneyimlemeyi ve sonrasında analiz etmeyi
amaçlamaktadır. Öğrencilere sanat becerilerinin analizi
dışında, şehir kültürü ve şehir hafızası da anlatılmaktadır.

Bu kulüp çalışmaları arasında Münazara Kulübü,
Weimar’dan İstanbul’a Dünya Edebiyatı Kulübü, Sokak
Sanatları Kulübü, Basın-Yayın Kulübü, Bostan Kulübü,
WWF Kulübü ve Satranç Kulübü gibi kulüpler yer
almaktadır.
WWF Doğa Öncüleri Kulübünden “Geri Dönüşüm
Projesi” İELEV Özel Lisesi WWF Doğa Öncüleri
Kulübünün uygulamaya geçirdiği “Geri Dönüşüm Projesi”
üzerinden lisemiz ve İELEV Özel İlkokulu ile
bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür.

MUN Kulübü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MUN
kulübü öğretmenlerimiz rehberliğinde yürütülmüştür. İlk
olarak 12-14 Mart tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi
MUN organizasyonunda yer alınmıştır. İELEV Özel Lisesi
MUN kulübü olarak 2-4 Nisan tarihleri arasında MEF
Okulları tarafından organize edilen MEF HIGH MUN'a 13
öğrencimizle birlikte katılınmıştır.

ESU-IPSC (Uluslararası Public Speaking -Topluluk
önünde konuşma- yarışması) 2020 yılı geleneksel
ESU Uluslararası Public Speaking Yarışması, 6 Haziran
2020’de birçok okulun katılımıyla online
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar topluluk önünde hem
kendilerine verilen konuya ne kadar hâkim olduklarını
hem de İngilizceyi ne kadar akıcı şekilde
konuşabildiklerini sergileme fırsatı bulmuşlardır.

Fotoğraf Kulübü “Anlatma Biçimleri” konulu Fotoğraf
Söyleşisi Fotoğraf sanatçısı Sait Erol, nisan ayında,
İELEV Fotoğraf Kulübünün öğrencileri ile yaptığı “Anlatma
Biçimleri” başlıklı söyleşide, fotoğraf kulübü öğrencilerinin
sorularını cevaplamış ve deneyimlerini paylaşmıştır.
Söyleşide fotoğrafın diğer sanat dalları ile olan ilişkisi
üzerinde durulmuştur.

Weimar’dan İstanbul’a Dünya Edebiyatı Kulübü
Kulübün misyonu öğrencilere edebi yayında editoryal ve
üretim deneyimi sağlamak, öğrenci topluluğunun dünya
çapındaki yazarların eserleriyle tanışmasına yardımcı
olmak ve yaratıcı edebiyatı teşvik etmektir.

İELEV Özel Lisesi Fotoğraf Kulübü Sanal Fotoğraf
Sergisi ve Sosyal Yardım Projesi Öğrencilerimiz, yıl
içerisinde çektiğimiz fotoğraflardan gerçekleştirdiğimiz
“Doğal Yaşam Alanı” temalı sanal sergimizi 19 Mayıs
2021’de ziyaretçilerimizin beğenisine açmıştır. Bugüne
kadar sergimiz; 200’e yakın sanatsever izleyiciye ev
sahipliği yapmıştır. Okulumuzun bize kattığı IB öğrenen
profili yardımıyla, araştıran ve sorgulayan öğrenciler ve
30 kulüp üyemizin katılımı ile bir sosyal yardım projesi
tasarlanmıştır. Sosyal yardım kampanyamıza katılarak
sergideki 49 fotoğrafı ve 25 ayraç setini satın alan
bağışçılarımız; Anadolu’daki 12 öğrencinin bir yıllık eğitim
masrafını karşılamışlardır.

Basın-Yayın Kulübü Basın-Yayın Kulübünün amacı
öğrencilerin sağlıklı bir iletişim ortamında organizasyon,
yaratıcılık, birlikte çalışma becerilerini geliştirmeleridir.
Öğrenciler duygu, düşünce, bilgi ve haberleri birçok
iletişim aracıyla çevrelerine aktarabilme fırsatını
bulmaktadırlar. Bu bağlamda öğrenciler, Türkçe Forum,
okul gazetesini hazırlama, podcast (alanında ün yapmış
şahsiyetlerle yapılacak öğrenci röportajları, bilgilendirici
seslendirilmiş metinler, videolar), kısa film hazırlama gibi
çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

Bilim ve Teknoloji Kulübü Günümüz teknolojilerinin
gelişimine öncülük eden bilimsel gelişmeleri öğrenme ve
bunların teknolojik ürünlere dönüşmüş hallerinin
videolarının izlenmesi ile yürütülmüştür. Kuantum
bilgisayarları, nükleer füzyonla çalışan reaktörler
araştırılmış, NASA’nın yeni Mars vizyonundaki gelişmeler
takip edilmiştir.

Bostan Kulübü, permakültür, sürdürülebilir yaşam, doğal
ekosistemdeki çeşitliliğe önem vermek konularında
öğrencilerde farkındalık yaratmak amacı ile kurulmuştur.
Atıkları kaynak şekline dönüştürerek, verimi en üst
düzeye çıkarırken öğrencilerin kulüpte öğrendiklerini
evlerde, kentsel yerleşimlerde, kent içi bahçelerde de
uygulayabilmeleri hedeflenmiştir. Bitki, hayvan ve insanı
bir araya getirerek bakımı kolay, sürdürülebilir, kendi
kendine yeten bir üretim yapısının okul ortamı da dahil
olmak üzere mümkün olan en küçük alanda
oluşturulması okulun temel kuralıdır. Öğrencilerin daha
lise yıllarında bu farkındalıkları deneyimlemelerinin
yaşama hazırlanmalarını sağlayacağı düşünülmektedir

Satranç Kulübü Uygulamalar üzerinden hamle
çalışmaları ve maçlar yapılarak yürütülmüş, Leecest
üzerinden turnuva düzenlenmiştir.
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Spor Kulüpleri

Geziler, Yarışmalar ve Projeler
2020-2021 eğitim öğretim yılında pandemi nedeniyle
okul gezilerimiz yapılamamıştır.

İELEV Özel Lisesi Spor Kulüpleri olarak basketbol,
voleybol, futbol, masa tenisi, okçuluk ve izcilik gibi spor
branşlarında kulüplerimiz açılmıştır. Bu kulüplerimiz yüz
yüze; pandemi döneminde ise çevrim içi olarak
faaliyetlerine devam etmişlerdir. 2020-21 eğitim-öğretim
yılında okulumuzda basketbol, voleybol, masa tenisi, yoga
ve okçuluk kulüpleri faaliyet göstermiştir. 2021 yılında,
“Okul Sporları” yarışmalarına pandemi koşulları sebebiyle
beden eğitimi zümresinde alınan karar sonucunda katılım
sağlanmamıştır.

Dechemax Yarışması Bu sene de tüm 10. sınıf
öğrencilerimiz, kimya dersi kapsamında DechemaX
öğrenci yarışmasına katılmışlardır.
25. Felsefe Olimpiyadı Türkiye Felsefe Kurumu’nun
düzenlemekte olduğu 25. Felsefe Olimpiyadı 2020-2021
eğitim döneminde pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi
olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencimiz Tibet Şahin
yazdığı felsefi deneme ile 3. lük derecesi alarak Dünya
Felsefe Olimpiyadına girmeye hak kazanarak Onur
Ödülüne layık görülmüştür.
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Almanca
İELEV Anaokullarında eğitimin %80'i Almanca yürütülür ve
her yaş grubuna özel program uygulanır. İlkokullarımızda
12 saat, ortaokullarımızda 5. sınıflarda 14 saat, 6-8.
sınıflarda ortalama 11 saat Almanca eğitim verilmektedir.
13 Mart 2020'den itibaren pandemi nedeniyle çevrim içi
gerçekleşen eğitim döneminde okulun tüm ders saatlerinin
yanında Almanca ders saatlerinde de değişiklikler
yapılmıştır. Buna göre 2020-2021 eğitim öğretim yılında 15. sınıflarda 11 ders saati, 6 ve 7.sınıflarda 9 ders saati ve
8. sınıflarda 8 ders saati çevrim içi ders uygulanmıştır
Dil öğreniminde CLILIG (Content and Language Integrated
Learning in German) projeler, şarkılar, drama gösterileri,
ters-yüz eğitimi gibi çeşitli aktiviteler eşliğinde yaşayarak
öğrenme temelli çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu
yöntemler, tüm seviyelerde tutarlı bir seyir halinde
öğretmenlerimizin kontrolünde ilerlemektedir.

Deutsches Sprachdiplom (DSD I)
Alman Devletinin Yurt Dışı Alman Okullarını koordine eden
resmî 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.

İELEV 125. Yıl İlkokulu ve Ortaokulunda (Çekmeköy)
eğitim gören öğrencilerimizin uluslararası sınavlara
katılım sayıları ve aldıkları sonuçlar aşağıdaki gibidir
Sınıf

Katılan
Öğrenci

Başarılı
Öğrenci

Başarı
Oranı

8

59

42

%71

A2

6 ve 7

95

70

%73,68

A1

4 ve 5

131

123

%93,89

DSDI

İELEV Özel İlkokulu ve Ortaokulunda (Cağaloğlu)
eğitim gören öğrencilerimizin uluslararası sınavlara
katılım sayıları ve aldıkları sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Sınıf

Katılan
Öğrenci

Başarılı
Öğrenci (B1)

Başarı
Oranı

8

57

34

%59,64

A2

6 ve 7

66

52

%78,78

A1

4 ve 5

79

51

%64,55

DSDI

Dil ile kültürün bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle
öğrencilerimize Almanca dil becerileri kazandırmak,
öğrencilerimizin Alman kültürüyle ilgili değerler
edinmelerine yardımcı olmak ve yaşayarak öğrenmelerini
zenginleştirmek amacıyla Almanca dil öğrenimini dersler
dışında tüm seviyelerde desteklemek için:
İki Okulun Ortak Etkinliği: Almanya'da sadece
1. sınıflara özgü olan “Schultüte” etkinliği okulun açıldığı
ilk gün İELEV Okulları 1. sınıf öğrencilerimiz ile
gerçekleştirilir. Etkinlik sonunda her öğrencimize kırtasiye
malzemesi vb. ile doldurulmuş “Schultüte” hediye edilir.

2015 yılı itibariyle İELEV Özel Okulları, DSD sınavını
uygulamaya ve yürütmeye yetkili kılınmıştır.

İki Okulun Ortak Etkinliği: İELEV Okulları 1-8. sınıfları
seviyesinde Avrupa Dil Günü etkinlikleri gerçekleştirilir.

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 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 Özel İlkokulu 5. sınıf öğrencileri, Alman Dışişleri
Bakanlığı ve yayınevi tarafından “ Ich habe einen Traum I have a Dream” başlığı altında düzenlenen kısa öykü
yarışmasına katılmışlar ve aralarında seçilen en iyi
öyküler “ Ich habe einen Traum - I have a Dream” isimli
e - kitapta yayınlanmıştır.
İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu Almanca Zümre'si olarak
3 Ekim Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme yıldönümünü
Ortaokul öğrencilerimizle online sınıflarda günün önemini
anlatan çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.
İki Okulun Ortak Etkinliği: 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri
ile Laterne/Fener Alayı etkinliğimizi akşam Zoom
platformu üzerinden gerçekleştirdik. Etkinliğin online
olmasından dolayı tüm ilkokul öğrencilerimiz etkinliğe
katılma şansı yakalamıştır.
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Sınavlar

İki Okulun Ortak Etkinliği: “17. Geleneksel Yeni Yıl
Panayırı”nı, 19 Aralık 2020 Cumartesi günü Zoom
platformu üzerinden breakout odalarında birbirinden
keyifli elişi faaliyetleri ile gerçekleştirdik. Okullarımızın en
büyük sosyal sorumluluk projesi olan bu etkinlikte elde
edilen gelir ihtiyaç sahibi kardeş okul, kurum ve
kuruluşlara bağışlanmıştır.

İELEV Ortaokullarında DSD 1 sınavı: 8. sınıf
öğrencilerimiz mart ayında DSD-I sınavının yazılı,
nisan ayında ise sözlü bölümüne katılmışlardır. Pandemi
nedeniyle bir önceki sene A1 sınavına katılamayan
5. sınıflar ve A2 sınavına katılamayan 4.,6, ve 7. sınıflar
Almanya Kültür Bakanlığı tarafından uygulanan
Uluslararası Karşılaştırmalı A1 ve A2 sınavlarına
katılmışlardır.

İki Okulun Ortak Etkinliği: İELEV Okulları Almanca
Bölümü tarafından her yıl düzenlenen
“Karnaval/Fasching” etkinliğini 24 Şubat 2020 Çarşamba
günü 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizle
gerçekleştirdik. 7. Sınıf öğrencilerimiz için 25 Şubat 2020
Perşembe akşamı Almanca öğretmenleri tarafından
eğlenip öğrenebilecekleri Kahoot! bilgi yarışması
düzenlendi. İki yerleşkemizdeki tüm yedinci sınıf
öğrencilerimiz, onlar için özel hazırlanan “Almanca Bilgi
Yarışması” na katıldılar.

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında
öğrencilerimize düzenli olarak KDÇ (kazanım
değerlendirme çalışmaları) sınavları uygulanmıştır.
Her çeyrek dönemde, 5, 6 ve 7. sınıflarımıza uyguladığımız
DDS sınavlarımızdan, pandemi nedeniyle sadece 1 tane
uygulanabilmiştir.

Projeler

İki Okulun Ortak Etkinliği: İELEV Okulları 4. Sınıf
öğrencileri, İELEV Özel 125.Yıl İlkokulunun ev sahipliği
yaptığı Goethe Enstitüsü iş birliği ile gerçekleştirilen
“Deutsch mit Socke" online etkinliğine katıldılar.
Öğrencilerimiz, birinci yabancı dili Almanca olan okullarda
okuyan öğrencilerle birlikte renkli atölyelerde eğlenerek
yaratıcı yönlerini gösterme fırsatı buldular.

İELEV Özel 125.Yıl Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerimiz
Ignaz Kögler Gymnasium Landsberg öğrencileriyle
birlikte VR-360 internet sergisini gerçekleştirdiler. Proje
Gençlik köprüsü (deutsch-türkische Jugendbrücke)
tarafından desteklendi.

İki Okulun Ortak Etkinliği: 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar için
"Tresor Knacker" yarışması gerçekleştirildi. DAS
Akademie iş birliği ile hazırlanan yarışmalarda
öğrencilerimiz Almanca bilgilerini zamana ve birbirlerine
karşı yarışarak sergilediler.

İki Okulun Ortak Projesi:''Gençlik Köprüsü TürkiyeAlmanya'' platformunun çevrim içi değişim programı
“Creative Swap” kapsamında Clara-Zetkin-Oberschule
Freiberg okulu ile gönüllü 8. sınıf öğrencilerimiz bir araya
gelerek sosyal medyanın kullanımı ile ilgili bir proje
yürüttüler.

10-14 Mayıs 2020 haftasında İELEV Özel 125. Yıl
İlkokulu/Ortaokulu olarak “Almanca Haftası'nı online
olarak kutladık. Öğrencilerimiz, hafta boyunca çeşitli
etkinliklerle dil becerilerinin yanı sıra genel kültür bilgilerini
de kullandılar.

İki Okulun Ortak Projeleri: CLILIG programı
kapsamında İlkokul ve Ortaokul Almanca derslerimize
farklı branş derslerinin konuları entegre edilerek projeler
üretildi.
İki Okulun Ortak Projesi: Goethe Enstitüsü tarafından
desteklenen “Das Istanbuler Lesekarussell” isimli okuma
projesine öncülük edildi. 1. yabancı dili Almanca olan
okullarla birlikte başlattığımız proje dönüşümlü olarak
okulların okuma akşamını üstlenmesi ile her ay düzenli
olarak yapılmaktadır.

İki Okulun Ortak Etkinliği: 13 Nisan 2021 Salı günü
ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle online
olarak “Ostern” etkinliklerimizi gerçekleştirdik.
31 Mayıs 2020 Pazartesi günü itibariyle İELEV Özel 125.
İlkokulu / Ortaokulu yeni kayıt olan 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf
öğrencilerimizle Almanca derslerimizi Zoom platformu
üzerinden online olarak gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle
Almanca derslerimizi 16 Ağustos'ta başlayan yüz yüze
Almanca kurs programına kadar online sürdürmeye
devam ettik. Hafta içi her gün asenkron çalışmaların yanı
sıra haftada bir gün 2 ders saati olarak Zoom platformu
üzerinden öğrencilerimizle yaz tatili boyunca bir araya
geldik.

Başarılar
İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu olarak Minticity platformu
“Teenage” grubunda “Minti Milyoneri” olduk ve
ödülümüzü aldık. Öğrencilerimiz en fazla Mintos'a
ulaşarak, platformda yer alan 300 okul ve 40.000 öğrenci
arasında birincilik elde etmişlerdir.

68

Yabancı Diller
İngilizce

Online Etkinlik Akşamları: İlkokul ve ortaokul
seviyelerinde öğrencilerin öğrenirken eğlenmelerini
sağlayan “Online Etkinlik Akşamları” nda öğrencilerimizin
İngilizce konuşma becerilerini kullanarak pratik
yapmaları sağlamıştır. İlkokul seviyesinde ise öğrencilere
İngilizce hikaye dinleme saati düzenlenerek
öğrencilerimizin hikaye ile ilgili soruları sözlü olarak
tartıştırılıp cevaplanmıştır. Bu etkinlik sayesinde
öğrencilerimizin dinleme ve anlama becerilerinin
geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Okulumuzda İngilizce dil eğitimi, öğrencilerimize
kullandıracağımız kitap ve teknolojik uygulamalar ile dili bol
bol kullanacakları ortamlar yaratılarak verilir. Akademik yıl
sonunda bütüncül (Holistic) ve tümevarım (Inductive)
metotlarını kullanarak öğrencilerimizin öncelikle 4 temel dil
becerisi kapsamında “okuma, yazma, dinleme ve
konuşma” yönergelerini sınıf seviyesi düzeyinde anlayıp
kullanabilmelerini hedeflemekteyiz.

Okulumuzda 2020-2021 eğitim öğretim yılında
Cambridge Esol Sınavları; Starters, Movers, Flyers, Ket
ve Pet düzeylerinde 4-8. sınıf seviyelerinde Mart 2021
tarihinde uygulandı. Tüm öğrencilerimiz sertifika almaya
hak kazanmışlardır.

Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini
amaçlayarak bütüncül eğitim metodu ile çeşitli oyunlar,
aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili
çalışmalar ve grup çalışmaları ile yürütülmektedir.
Derslerimizde ayrıca öğrencinin merkezde olduğu
öğretmenin daha çok bir rehber ve yol gösteren konumda
yer aldığı, “Dil bir iletişim aracıdır ve kullanılarak öğrenilir.”
ilkesinden yola çıkarak öğrencilerimizin dili maksimum
seviyede kullanacakları ortamlar oluşturulmaktadır.

Cambridge Sene Sonu Seviye Belirleme Sınavları:
International Exam Centre (IEC ESOL) her yaş
seviyesinde sunduğu İngilizce sınav çeşitliliği ile Ortak
Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR-Common
European Framework of Reference) standartlarında
sınav yapan kuruluşları akredite eden Quality English ve
ALTE (The Association of Language Testers in Europe)
tarafından onaylı bir sınav merkezidir. Haziran 2021
tarihinde İELEV Okulları ile yaptıkları iş birliği sonucunda
4.,5.,6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz Cambridge seviye
belirleme sınavlarına online olarak 125.Yıl okulumuz ile
birlikte eş zamanlı olarak katılmışlardır. Sınav sonrası
elde ettiğimiz veriler ışığında İngilizce ediniminin bir
sonraki seviyesinde neler yapmamız gerektiği tespit
edilerek, öğrencilerimizin motivasyonlarını koruyarak her
seviyede İngilizce müfredat programımızı zenginleştirme
çalışmaları her iki okulumuz İngilizce bölümlerinin
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Sınıf seviyelerine göre haftalık İngilizce ders saatlerimiz;
5 yaş anaokulu için 2, 1. sınıf için 2, 2. sınıf için 3, 3., 4. ve
5. sınıflar için 4, 6. sınıflar için 3, 7. sınıflar için 4 ve 8.
sınıflar için 3 saat şeklinde planlanmaktadır. Öğrencilerimiz
edindikleri dil becerilerini farklı ulusal ve uluslararası
projelerde kullanma imkanı bulurlar.

İngilizce dil öğrenimini dersler
dışında tüm seviyelerde desteklemek için:
Birçok ülkede dil öğrenmenin önemi hakkında
bilinçlendirmeyi hedef alarak kutlanan Avrupa Diller
Günü okulumuzda yine bu amaç doğrultusunda şarkılar,
oyunlar, yarışmalar ve benzeri birçok aktivite ve
etkinlikle kutlanır.

Her iki okulumuzda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen
sınava İELEV Özel İlkokulu ve Ortaokulumuzdan toplam
232 öğrencimiz katılmıştır. 125. Yıl okulumuzda ise 277
öğrencimiz katılmıştır. Bu sınav Türkiye genelinde 73
özel okulda uygulanmış ve toplamda 14020 öğrenci
katılmıştır. Okulumuz öğrencileri 4 beceri alanında da
Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı göstermişlerdir.

2020-2021 eğitim öğretim yılında Language Week (Dil
Haftası) etkinlikleri kapsamında; öğrencilerimiz tüm yıl
edindikleri dil becerilerini farklı etkinliklerle kullanma
imkanı bularak çevrim içi etkinliklere katılarak eğlenceli
bir hafta geçirmişlerdir.
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2021

Mali Sonuçlar
Mali Tablolar
Denetim Kurulu Raporu
2022 Yılı Bütçesi

Mali Sonuçlar

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
2021 Gelir ve Giderleri;

2020

2021

Kira gelirleri

7.385.444

8.819.643

Bağış gelirleri

1.699.858

1.034.154

114.545

301.816

Amaca yönelik giderler

4.323.023

4.163.582

Genel yönetim giderleri

537.702

502.381

Diğer giderler

120.429

202.752

Gelirler

Diğer gelirler
Giderler

İELEV Eğitim Kurumları AŞ
Şirketin 1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ki hesap döneminde faaliyet gelirleri %21,3 oranında
artış göstererek 83,2 milyon TL'ye ulaşmıştır. İşletme giderleri 62,2 milyon TL, genel yönetim giderleri ise 4,8 milyon
TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde geçmiş yıllarda kullanılan kredilerden dolayı bankalara 11,9 milyon TL anapara, 2,9 milyon TL'de faiz
ödemesi yapılmıştır. Kalan Euro ve TL kredi borçlarına ait geri ödeme tablosu aşağıda yer almaktadır.
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BANKA KREDİLERİ ANAPARA GERİ ÖDEME TABLOSU
VADE

EURO

TL

TOPLAM TL

2021-22

947.777

3.940.364

13.763.596

2022-23

970.387

3.940.364

13.997.941

2023-24

385.455

3.940.364

7.935.407

2024-25

192.727

259.955

2.257.477

TOPLAM

2.496.346

12.081.045

37.954.421

Ödeme tablosu için kullanılan kur TCMB 30.06.2021 tarihli döviz alış kurudur (1 Euro = 10,3645 TL).
Şirketin bilançosunda Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Banka Kredileri içerisinde ayrıca dönem kredi faiz
tahakkuku tutarı olan 605.887 TL bulunmaktadır.

BANKA KREDİLERİ ANAPARA GERİ ÖDEME
TABLOSU (TL)
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2021-22

2022-23

2023-24

73

2024-25

Mali Tablolar

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)
AKTİF (VARLIKLAR)

31/12/2020

I- DÖNEN VARLIKLAR
A - HAZIR DEĞERLER
01. Kasa

31/12/2021
1.778.547,75

4.129.962,95

660.687,84

3.794.237,34

1.978,41

3.834,68

634.209,43

3.790.402,66

02. Alınan Çekler
03. Bankalar
04. Ver len Çekler Ve Ödeme Em rler (-)
05. D ğer Hazır Değerler

24.500,00

-

B - MENKUL KIYMETLER
01. Özel Kes m Tahv l Senet ve Bonoları

-

192.813,66

-

192.813,66

C - TİCARİ ALACAKLAR

1.457,39

17.736,52

01. Alacak Senetler
02. Ver len Depoz to ve Tem natlar

1.457,39

D - DİĞER ALACAKLAR
01. D ğer Çeş tl Alacaklar

17.736,52
1.115.651,65
106.455,22

E - STOKLAR
01. Ver len S par ş Avansları

-

18.644,00

-

18.644,00

F - DİĞER DÖNEN VARLIKAR
01. İş Avansları

106.455,22

1.115.651,65

750,87

76,21

750,87

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

76,21
1.778.547,75

II- DURAN VARLIKLAR

4.129.962,95
26.192.328,87

A - DİĞER ALACAKLAR

26.236.554,47

-

-

01. İşt raklerden Alacaklar

-

-

02. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

-

-

03. D ğer Çeş tl Alacaklar

-

-

B - MALİ DURAN VARLIKLAR
01. İşt rakler
02. Bağlı Ortaklıklar
03. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah. (-)
04. D ğer Mal Duran Varlıklar

362.479,35
22.500,00

276.910,00

276.910,00

-

-

63.069,35

63.069,35

C - MADDİ DURAN VARLIKLAR
01. Araz Ve Arsalar
02. B nalar
03. Tes s, Mak ne ve C hazlar
04. Dem rbaşlar
05. B r km ş Amort smanlar (-)
06. Yapılmakta Olan Yatırımlar

25.753.987,76

25.798.213,36

8.018.290,98

8.018.290,98

18.900.754,73

18.900.754,73

16.339,70

16.339,70

118.132,04

162.357,64

(1.299.529,69)

(1.299.529,69)

-

D - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

75.861,76

01. Haklar

16.337,55

02. Özel Mal yetler

59.524,21

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

362.479,35

22.500,00

75.861,76
16.337,55
59.524,21

26.192.328,87

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

26.236.554,47
27.970.876,62

30.366.517,42

NAZIM HESAPLAR

141.914.823,35

219.395.381,36

AKTİF GENEL TOPLAMI

169.885.699,97

249.761.898,78
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İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)
PASİF (KAYNAKLAR)

31/12/2020

31/12/2021

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

113.743,27

A - MALİ BORÇLAR
01. Banka Kred ler

02. D ğer T car Borçlar

-

-

B - TİCARİ BORÇLAR
01. Alınan Depoz to Ve Tem natlar

229.094,32

46.976,35

135.106,08

-

-

46.976,35

135.106,08

C - DİĞER BORÇLAR

-

-

01. Bağlı Ortaklıklara Borçlar

-

-

02. D ğer Çeş tl Borçlar

-

-

D - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.

66.766,92

93.988,24

01. Ödenecek Verg ve Fonlar

31.035,32

36.608,95

02. Ödenecek Sosyal Gövenl k Kes nt ler

35.731,60

57.379,29

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

113.743,27

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A - MALİ BORÇLAR
01. Banka Kred ler

-

3.115.928,80

-

3.115.928,80

-

02. D ğer Çeş tl Borçlar

-

C - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
01. Kıdem Tazm natı Karşılığı

406.735,98
608.493,99
3.522.664,78

III - ÖZKAYNAKLAR

92.437,47
2.327.179,11

6.545.852,53

2.327.179,11

6.545.852,53
-

-

-

F - DÖNEM NET KARI (ZARARI)

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

-

92.437,47

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

01. Dönem Net Gel r Fazlası / (Eks ğ )

-

-

D - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

01. Geçm ş Yıllar Zararları (Gel r Eks ğ ) (-)

17.696.178,57
17.696.178,57

-

C - KAR YEDEKLERİ

01. Geçm ş Yıllar Karları

29.528.929,11

17.696.178,57
17.696.178,57

B - SERMAYE YEDEKLERİ

01. Özel Fonlar

608.493,99
24.334.468,57

A - ÖDENMİŞ SERMAYE

01. M.D.V. Yen den Değerleme Artışları

608.493,99

406.735,98

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

01. Sermaye

608.493,99

-

B - DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
01. Bağlı Ortaklıklara Borçlar

229.094,32
3.522.664,78

4.218.673,42

5.286.898,01

4.218.673,42

5.286.898,01
24.334.468,57

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

29.528.929,11
27.970.876,62

30.366.517,42

NAZIM HESAPLAR

141.914.823,35

219.395.381,36

PASİF GENEL TOPLAMI

169.885.699,97

249.761.898,78
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İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI
01/01/2021 - 31/12/2021 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

01/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2021 - 31/12/2021

A - BRÜT SATIŞLAR

9.085.302,06

9.853.796,98

1. Bağış Gelirleri

1.699.857,68

1.034.154,19

2. Kira Gelirleri

7.385.444,38

8.819.642,79

BRÜT FAALİYET KARI VEYA ZARARI
B - FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri (-)
2. Genel Yönetim Giderleri (-)

9.085.302,06

9.853.796,98

(4.860.724,74)

(4.665.963,50)

(4.323.023,36)

(4.163.582,07)

(537.701,38)

(502.381,43)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI
C - DİĞER FAALİYETLERDEN

4.224.577,32

5.187.833,48

39.841,47

210.446,12

OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR
1. İktisadi İşletme Geliri

-

-

39.841,47

185.645,54

3. Menkul Kıymet Satış Karları

-

-

4. Kambiyo Karları

-

24.800,58

5. Diğer Olağan Gelir ve Karlar

-

-

2. Faiz Gelirleri

D - DİĞER FAALİYETLERDEN

-

(991,82)

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
1. Kambiyo Zararları (-)

-

2. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

-

E - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

(991,82)
-

-

1. Genel Yönet m F nansman G d. (-)

-

-

2. Amaca Yönel k Uzun Vadel Borçlanma G d. (-)

-

-

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
F - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1. D ğer Olağandışı Gel r ve Karlar

5.397.287,78

74.683,27

91.369,96

74.683,27

G - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1. D ğer Olağandışı G der ve Zararlar (-)

4.264.418,79

91.369,96
(120.428,64)

(120.428,64)

(201.759,73)
(201.759,73)

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

4.218.673,42

5.286.898,01

DÖNEM NET GELİR FAZLASI VEYA EKSİĞİ

4.218.673,42

5.286.898,01
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.
01/07/2020 - 30/06/2021 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

01/07/2019 - 30/06/2020

01/07/2020 - 30/06/2021

A - BRÜT SATIŞLAR

88.942.514,90

106.331.054,49

1. Yurtiçi Satışlar

87.285.699,86

104.537.622,45

2. Diğer Gelirler

1.656.815,04

1.793.432,04

B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

(20.315.628,82)

1. Satışlardan İadeler (-)
2. Satış İskontoları (-)

-

D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
2. Satılan Hizmet Maliyeti (-)

(23.106.604,16)
68.626.886,08

83.224.450,33

(55.589.391,15)

(62.206.351,30)

-

-

(55.589.391,15)

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Genel Yönetim Giderleri (-)

-

(20.315.628,82)

C - NET SATIŞLAR

(62.206.351,30)
13.037.494,93

21.018.099,03

(3.903.877,26)

(4.474.513,42)

(3.903.877,26)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F - DİĞER FAALİYETLERDEN

(23.106.604,16)

(4.474.513,42)
9.133.617,67

16.543.585,61

3.086.982,18

8.730.716,89

OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR
1. Faiz Gelirleri
2. Konusu Kalmayan Karşılıklar
3. Kambiyo Karları

1.259.155,73

4.794.296,62

224.184,48

384.518,16

1.603.641,97

3.551.902,11

-

-

4. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G - DİĞER FAALİYETLERDEN

(2.035.927,00)

(3.429.261,53)

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
1. Karşılık G derler (-)
2. Kambiyo Zararları (-)

(1.103.452,47)

(2.604.548,57)

(932.474,53)

(824.712,96)

3. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

-

H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1. Uzun Vadel Borçlanma G derler (-)

(8.081.635,14)

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1. D ğer Olağandışı Gel r ve Karlar

(8.081.635,14)
(10.375.553,72)
2.103.037,71

11.469.487,25

2.909.542,18

4.737.049,80

2.909.542,18

J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

(10.375.553,72)

4.737.049,80
-

1. D ğer Olağandışı G der ve Zararlar (-)

-

DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK. KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
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5.012.579,89

16.206.537,05

(1.420.695,63)

(3.503.220,45)

3.591.884,26

12.703.316,60
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.
30.06.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)
AKTİF (VARLIKLAR)

30/06/2020

I- DÖNEN VARLIKLAR
A - HAZIR DEĞERLER
01. Kasa
02. Alınan Çekler
03. Bankalar
04. Ver len Çekler ve Ödeme Em rler (-)
05- D ğer Hazır Değerler

71.019.955,11

3.046,77

4.027,30

-

-

8.275.625,34

66.921.030,34

(1.612,84)

(14.297,30)

4.869.197,87

4.109.194,77
23.711.545,45

2.416.486,31

23.711.545,45

C - TİCARİ ALACAKLAR
01. Alıcılar

77.597.510,41

13.146.257,14

B - MENKUL KIYMETLER
01. Özel Kes m Tahv l Senet ve Bonoları

30/06/2021
38.486.026,18

2.416.486,31
54.009,94

266.881,50

-

12.654,78

02. Alacak Senetler

18.790,00

216.107,00

03. Ver len Depoz to ve Tem natlar

35.219,94

38.119,72

1.373.994,91

1.021.762,69

04. Şüphel T car Alacaklar
05. Şüphel Alacaklar Karşılığı (-)

(1.373.994,91)

D - DİĞER ALACAKLAR
01. Personelden Alacaklar
02. D ğer Çeş tl Alacaklar

02. Ver len S par ş Avansları

02. Gel r Tahakkukları

20.781,00
805.551,86

132.309,90

-

-

805.551,86

132.309,90
8,13

139.020,55

-

-

8,13

G - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
01. Devreden Katma Değer Verg s

-

9.036,00

F - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.
01. Gelecek Aylara A t G derler

20.781,00

-

E - STOKLAR
01. T car Mallar

(1.021.762,69)
9.036,00

139.020,55
759.617,66

3.602.076,04

-

1.424.443,47

752.196,50

2.170.809,93

7.421,16

6.822,64

02. İnd r lecek Katma Değer Ver g s
03. Peş n Ödenen Verg ve Fonlar
04. İş Avansları
05. Personel Avansları

-

-

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

38.486.026,18

II- DURAN VARLIKLAR
A - DİĞER ALACAKLAR
01. Ortaklardan Alacaklar

77.597.510,41
79.002.037,63
1.368.449,71

5.338.000,26

B - MADDİ DURAN VARLIKLAR

1.368.449,71
72.470.314,62

73.662.578,40

01. Araz ve Arslar
02. B nalar

76.910.948,03

5.338.000,26

87.230.549,28

89.571.708,30

03. Tes s, Mak ne ve C hazlar

153.741,59

166.127,24

04. Taşıtlar

214.568,11

214.568,11

10.102.167,90

12.874.686,66

(25.230.712,26)

(29.164.511,91)

05. Dem rbaşlar
06. B r km ş Amort smanlar (-)
07. Yapılmakta Olan Yatırımlar

-

C - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

267.185,35

266.456,13

01. Haklar

526.370,93

627.660,01

02. Özel Mal yetler

788.616,28

788.616,28

03. D ğer Madd Olmayan Duran Varlıklar
04. B r km ş Amort smanlar (-)

1.648,24

D - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.
01. Gelecek Yıllara A t G derler

1.648,24

(1.049.450,10)

(1.151.468,40)
926.537,40

1.613.463,79

926.537,40

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

1.613.463,79
79.002.037,63

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

76.910.948,03
117.488.063,81

NAZIM HESAPLAR
AKTİF GENEL TOPLAMI
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154.508.458,44

7.931.975,35

10.504.237,98

125.420.039,16

165.012.696,42

Mali Tablolar

İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.
30.06.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)
PASİF (KAYNAKLAR)

30/06/2020

30/06/2021

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

71.911.452,86

A - MALİ BORÇLAR
01. Banka Kred ler

98.706.296,60

11.738.775,37

14.369.483,02

11.738.775,37

14.369.483,02

02. F nansal K ralama İşlemler nden Borçlar

-

-

03. Ertelenm ş F nansal K ralama Borçlanma Mal yetler

-

B - TİCARİ BORÇLAR
01. Satıcılar
02. Alınan Depoz to ve Tem natlar

2.946.220,91

3.500,00

3.500,00
343.511,33

140.581,71

343.511,33

D - ALINAN AVANSLAR
01. Alınan S par ş Avansları

2.949.720,91

1.119.716,16

C - DİĞER BORÇLAR
01. D ğer Çeş tl Borçlar

1.123.216,16

140.581,71
57.088.744,58

79.627.022,69

57.088.744,58

E - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.

79.627.022,69
1.617.205,42

1.619.488,27

01. Ödenecek Verg ve Fonlar

844.872,88

677.559,48

02. Ödenecek Sosyal Güvenl k Kes nt ler

772.332,54

941.928,79

03. Vades Geçm ş, Ertelenm ş veya Taks tlend r lm ş Verg ve D ğer Yüküml.

-

F - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.
01. G der Tahakkukları

-

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

71.911.452,86

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

24.190.824,50
7.931.975,35
10.504.237,98
-

-

02. G der Tahakukları

-

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

39.255.353,01

11.159,05
200.243,87

200.243,87

-

-

200.243,87

200.243,87
10.812.664,29

14.404.548,55

10.812.664,29

14.404.548,55
(10.181.299,16)

(10.181.299,16)

(10.181.299,16)

E - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

02. Dönem Net Zararı (-)

465.910,00

11.159,05

D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

01. Dönem Net Karı

477.069,05

465.910,00

C - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

01. Geçm ş Yıllar Zararları (-)

21.107.099,36

477.069,05

B - KAR YEDEKLERİ

01. Geçm ş Yıllar Karları

34.695.062,48
6.321.257,94

A - ÖDENMİŞ SERMAYE

02. Özel Fonlar

-

III - ÖZKAYNAKLAR

01. Olağanüstü Yedekler

10.504.237,98

7.931.975,35

01. Gelecek Yıllara A t Gel rler

02. Sermaye Düzeltmes Olumlu Farkları

-

-

E - GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAK.

01. Sermaye

-

-

D - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
01. Kıdem Tazm natı Karşılığı

24.190.824,50

31.323.377,66

C - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.
01. Vades Geçm ş, Ertelenm ş veya Taks tlend r lm ş Verg ve D ğer Yüküml.

34.695.062,48

31.323.377,66

B - DİĞER BORÇLAR
01. Bağlı Ortaklıklara Borçlar

98.706.296,60
39.255.353,01

A - MALİ BORÇLAR
01. Banka Kred ler

-

-

(10.181.299,16)
5.012.579,89

16.206.537,05

5.012.579,89

16.206.537,05

-

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

6.321.257,94

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

21.107.099,36
117.488.063,81

NAZIM HESAPLAR
PASİF GENEL TOPLAMI
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154.508.458,44

7.931.975,35

10.504.237,98

125.420.039,16

165.012.696,42
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
30 Haziran
2021

30 Haziran
2020

72.663.738
1.525.821
1.525.821
2.863.855
2.804.954
58.901
840.177
1.431.266

35.980.759
1.364.146
1.364.146
6.464.071
6.419.815
44.256
1.328.909
7.425

79.324.857

45.145.310

44.951.603
106.948
6.166.083
905.597
12.277.409

43.112.429
30.139
5.489.418
403.180
9.582.369

Toplam duran varlıklar

64.407.640

58.617.535

TOPLAM VARLIKLAR

143.732.497

103.762.845

Dipnot
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

3
6
6
5
7
8
16

Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Kullanım hakkıvarlıkları
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı

9
10
11
8
24

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
30 Haziran
2021

30 Haziran
2020

4
4
6
6
15
7
7
8
24
12
14
12
16

147.441
15.544.633
2.964.018
2.964.018
941.929
140.580
140.580
79.998.061
1.516.790
523.956
264.909
259.047
691.087
102.468.495

34.629
13.401.503
1.124.829
1.124.829
772.333
343.511
343.511
57.555.437
668.499
322.069
73.614
248.455
844.877
75.067.687

4
14
14

29.349.484
4.197.967
4.197.967
33.547.451
136.015.946

35.295.807
3.462.404
3.462.404
38.758.211
113.825.898

17
17

465.910
11.160

465.910
11.160

(1.637.108)
(1.637.108)
(9.320.290)
18.196.879

(1.219.833)
(1.219.833)
(13.681.976)
4.361.686

7.716.551

(10.063.053)

143.732.497

103.762.845

Dipnot
KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı

17

Toplam özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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İELEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SONA EREN 12 AYLIK HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot

Kar veya zarar kısmı
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar

1 Temmuz
2020 - 30
Haziran
2021

1 Temmuz
2019 - 30
Haziran
2020

18
19

79.928.003
(55.688.792)
24.239.211

65.433.939
(50.451.073)
14.982.866

Genel yönetim giderleri (-)
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (-)
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü
kazançları/ (zararları) ve değer düşüklüğü
zararlarının iptalleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas faaliyet karı

20

(5.781.112)
(274.426)

(4.474.157)
(125.658)

25
22
22

(286.736)
12.599.701
(72.475)
30.424.163

(197.438)
5.961.646
(145.255)
16.002.004

Finansman giderleri (-)
Finansman giderleri, net
Vergi öncesi dönem karı

23

(11.095.632)
(11.095.632)
19.328.531

(9.385.390)
(9.385.390)
6.616.614

24
24

2.555.948
(3.687.600)
18.196.879

(834.233)
(1.420.695)
4.361.686

14
24

(556.367)
139.092

(572.074)
125.856

Vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Dönem vergi gideri
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelir / (gider) kısmı
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları (kayıpları)
Ertelenmiş vergi gelir / (gideri)
Toplam diğer kapsamlı gelir / (gider)
Toplam kapsamlı gelir

(417.275)
17.779.604

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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(446.218)
3.915.468

30 Haziran 2021 itibarıyla bakiyeler
465.910

--11.160

---

11.160

1 Temmuz 2020 itibarıyla bakiyeler 465.910

Transferler
Toplam kapsamlı gelir

11.160

465.910

30 Haziran 2020 itibarıyla bakiyeler

---

1 Temmuz 2021 itibarıyla bakiyeler 465.910
---

11.160

Ödenmiş
Sermaye

Transferler
Toplam kapsamlı gelir

Sermaye
düzeltme
farkları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

(1.637.108)

-(417.275)

(1.219.833)

(1.219.833)

-(446.218)

(773.615)

Tanımlanmış fayda planları
yeniden ölçüm kazançları

Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı
gelirler ve giderler

İELEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SONA EREN 12 AYLIK HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(9.320.290)

4.361.686
--

(13.681.976)

(13.681.976)

17.876.771
--

(31.558.747)

Geçmiş yıllar
karları/zararları

18.196.879

(4.361.686)
18.196.879

4.361.686

4.361.686

(17.876.771)
4.361.686

17.876.771

Net dönem
karı / zararı

Birikmiş karlar / zararlar

7.716.551

-17.779.604

(10.063.053)

(10.063.053)

-3 915 468
.
.

(13.978.521)

Özkaynak
toplamı

Bağımsız Denetim Raporu
İELEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SONA EREN 12 AYLIK HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot
A. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Dönem karı
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Maddi duran varlıklar amortisman gideri ile ilgili düzeltmeler
9,11
Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları ile ilgili düzeltmeler
10
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
14
Kullanılmayan izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler
14
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
12
Şüpheli alacak karşılık gideri
25
Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili
düzeltmeler
22,23
Maddi duran varlık satış karına ilişkin düzeltmeler
22
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
22
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
23
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler
24
Toplam düzeltmeler
Ticari alacaklardaki azalış /(artış) ile ilgili düzeltmeler
Diğer alacaklardaki azalış /(artış) ile ilgili düzeltmeler
Diğer dönen varlıklar, diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Diğer kısave uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış /(artış) ile ilgili düzeltmeler
Ertelenen gelirlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Ödenen kıdem tazminatları
14
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar
25
Vergi ödemeleri
24
Alınan faiz
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
9
Maddi olmayan duran varlık
alımından kaynaklanan nakit çıkışları
10
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri
Yatırım faaliyetlerinde(n) elde edilen/(kullanılan) net nakit
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
4
Kiralama yükümlülüklerinden ödemeler
4
Ödenen faizler
İlişkili şirketlerdenalacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Finansman faaliyetlerde kullanılan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (A+B+C)
D. Yabancı para çevrim farklarının
nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
3
E. 1 Eylül itibarıyla nakit ve nakit benzerleri
3
30 Haziran itibarıyla nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)

1 Temmuz
2020 - 30
Haziran
2021

1 Temmuz
2019 - 30
Haziran
2020

18.196.879

4.361.686

3.604.008
24.480
757.688
191.295
10.592
671.254
4.685.974
-(5.148.986)
3.682.469
1.131.652
27.807.305
(1.217.447)
(14.645)
(1.423.841)
1.839.189
(187.125)
(13.685)
22.442.624
49.232.375
(578.492)
384.518
(2.839.309)
5.009.973
51.209.065

3.304.795
26.401
972.257
97.841
145.255
421.622
2.930.156
(1.039.382)
(1.917.002)
3.212.652
2.254.928
14.771.209
(16.068)
-1.522.380
(1.654.704)
(75.119)
14.539
11.425.399
25.987.636
(1.240.193)
224.184
(752.196)
1.917.002
26.136.433

(5.126.062)
(101.289)
-(5.227.351)

(1.935.474)
(5.846)
3.844.382
1.903.062

(12.571.470)
(902.399)
(2.305.929)
3.614.861
(12.164.937)
33.816.777

(9.984.084)
(777.409)
(2.435.243)
(1.932.992)
(15.129.728)
12.909.767

2.727.189

1.135.102

35.980.751
72.524.717

21.935.882
35.980.751

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 2022 Yılı Bütçesi

GELİRLER

TL

Bağış Gelirleri

1.200.000

Kira Gelirleri

12.350.000

Diğer Gelirler

12.350.000

GELİRLER TOPLAMI

14.450.000

GİDERLER
Amaca Yönelik Giderler
Amaca Yönelik Çeşitli Giderler

-1.640.000

İstanbul Erkek Lisesi Giderleri

-8.000.000
-9.640.000

Amaca Yönelik Giderler Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Çeşitli Giderler

-2.060.000
-480.000
-60.000

Vergi, Resim ve Harçlar
Genel Yönetim Giderleri Toplamı
GİDERLER TOPLAMI

-2.600.000
12.240.000

GELİR FAZLASI

2.210.000

90

İELEV
Hukuk İşleri

2021

Davalarla İlgili Gelişmeler

Davalarla İlgili Gelişmeler
1. İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri Aş (“IVSH) aleyhine
açtığımız kira uyarlama davasında davamızın kısmen
kabulü ile aylık kira bedelinin dava tarihinden itibaren
100.000 Euro olarak tespitine karar 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
müracaatında bulunulmuş, alacağın tahsili amacıyla
ihtiyati haciz kararı alınarak infazına geçilmiştir. Borçlu
hakkındaki ilk iflas kararı kaldırılmıştır. İflasın kaldırılması
ile evvelce durmuş itirazın kaldırılması davası da
görülmüş ve lehimize sonuçlanmıştır. Yeniden
31.12.2021 tarihi itibariyle borçlunun iflasına karar
verilmiş olmakla İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2022/1
İflas sayılı dosyasında alacak kayıtları devam etmektedir.

4. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan
2016/504 E. Sayılı dosya üzerinden, mahkeme
hakimlerinin oybirliği ile vermiş oldukları başta ihtiyati
haciz zımnında ihtiyati tedbir kararları olmak üzere hak ve
hukuka aykırı tüm kararlarından dolayı; Vakıf ve Yönetim
Kurulu üyelerinin uğramış olduğu zararların tazmini talepli
olarak Yargıtay nezdinde dava açılmıştır. Davanın reddine
karar verilmiştir. Bu karar temyiz edilmiş olup Yargıtay
Hukuk Genel Kurulunun kararı beklenmektedir.
5. Davacı Serpil Kaya tarafından işçilik alacakları talepli
olarak açılmış bir dava bulunmaktadır. Tarafımızca cevap
dilekçesi ve husumet itirazı sunulmuştur. Mahkemece
14.09.2021 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiş olup
gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmiştir. Tarafımızca
istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup dosya istinaf
aşamasındadır.

2. İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından tapu
iptali ve tescil talebiyle, mümkün olmadığı takdirde
tazminat talepli olarak açılmış olan dava bulunmaktadır.
Bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazda yapılan
tadilat işlerini ve yapılan tadilatların malzeme metrajını
içeren "Uygulama Projesi-Rölöve Projesi"nin dava
dosyasına sunulması gerektiği bildirilmiştir. Bir sonraki
celse 31.03.2022 tarihinde görülecektir.
3. Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamında kalan
ve davalı sigorta şirketi olan AIG tarafından ödenmesi
gereken makul giderlerin, masrafların tazminine ilişkin
olarak tarafımızca açılan dava reddedilmiş ve dosya
tarafımızca istinafa gönderilmiş, tehir-i icra kararı
alınmıştır. Bölge Adliye Mahkemesi’nin vereceği karar
beklenmektedir. Söz konusu dosyada aynı zamanda AIG
Sigorta tarafından daha önceden ödenen tazminatın geri
iadesine ilişkin olarak karşı dava açılmıştır. İlk Derece
Mahkemesi’nce karşı davanın kabulü ile 309.941,60TL’nin AIG Sigorta’ya iadesine karar verilmiştir. Dosya
istinaf aşamasındadır.
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