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EYLÜL’16

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI BAŞARI İLE KAPATTIK
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 180 öğrencimizi başarı ile mezun ettik. Bu öğrencilerden
103 tanesi LYS sonuçlarına göre Türkiye’de bir programa yerleşti, 68 tanesi ise Avrupa ve Amerika’daki üniversiteleri tercih etti. 9 öğrencimiz tercih yapmadı.
Okulumuz, 39 Tıp, 4 Diş Hekimliği, 30 Mimarlık ve Mühendislik olmak üzere yurt içinde
yüksek puanlı bir çok bölüme öğrenci vererek büyük bir başarının altına imza attı. Yurt dışını tercih eden öğrencilerimiz ise ağırlıklı olarak Makine Mühendisliği, Enformatik ve Tıp bölümlerini tercih ettiler. Tüm mezun öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında başarılarının devamını diliyoruz.

İEL’16

YEMEKHANEMİZ YENİ YERİNDE HİZMETE BAŞLADI...
Bakanlık Müfettişlerinin, 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı iki farklı denetimde yürürlükteki Vakıflar Kanunu ve ilgili MEB
Mevzuatları gereğince vakıf,dernek ve kulüp binalarının okul sınırları içinde bulunamayacağı ve usulünce kiralanmadığı gerekçesiyle İELEV, İELDER ve İstanbulspor’un ortak kullandığı okulumuz ek binasının tahliye kararı çıktı.
Tahliye sonrasında atıl hale gelen bu binada Öğrenci ve Öğretmenlerimizin yemekhane ihtiyacı doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldı ve yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi. Yeni yerinde yemekhanemiz, çok daha modern ve sağlıklı
olarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunuldu.

KÜTÜPHANEMİZ YENİLENDİ
Türkiye’nin en önde gelen köklü eğitim kurumlarından İstanbul
Erkek Lisesi 2016-2017 eğitim öğretim yılına yeni ve modern kütüphanesiyle giriyor. 1992 yılında okulumuz mezunlarından Orhan Öcalgiray’ın
katkıları ile tefriş edilerek hizmete giren ve o günden bu yana okulumuz
mensuplarını kitapla buluşturan İEL Kütüphanesi 24 yıllık yorgunluğun
izlerini taşımaktaydı.
Bünyesinde çeşitli branşlardan yaklaşık 15 bin kitabı barındıran İEL
Kütüphanesi yine Öcalgiray ailesinin katkıları ile yapılan tadilat ve bakım
çalışmalarıyla dekorasyonu, koleksiyonu, teknolojik donanımı ve diğer
birçok özelliği ile İstanbul Erkek Lisesi’ne yakışır bir vizyona kavuştu.
İEL kütüphanesi önümüzdeki dönemde çeşitli süreli yayınların okunabildiği, dijital kütüphanecilik altyapısı ve web tabanlı kütüphane programına sahip bir kütüphane olacaktır. Kütüphanemizin maddi sponsoru Sayın ADNAN ÖCALGİRAY’a İEL ailesi olarak teşekkürü ödenmez bir borç biliyoruz.

PANSİYON BİNAMIZI YENİLİYORUZ...
1975 yılında yapımına başlanıp 1984 yılında tamamlanan pansiyonumuz, 1999 yılındaki İstanbul depreminde gördüğü
hasar ve günümüze kadar geçirdiği korozyonlar sebebi ile riskli hale gelmişti. Pansiyon binamızın can güvenliği performans kriterlerini sağlamadığı, İTÜ ve ODTÜ raporları ile tespit edilmişti.
Söz konusu raporlar ve uzman görüşleri doğrultusunda, MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 13/07/2016 tarihli onayı
ile pansiyon binamız 2016 Eylül ayı itibariyle yıkım ve yeniden yapım sürecine girdi.
Bu süreçte hem mevcut yatılı öğrencilerimizin hem de yeni gelecek olan yatılı öğrencilerin mağdur olmaması için İstanbul
Valiliği, İstanbul İl MEM ve Okul Müdürlüğümüz yaz tatili boyunca titizlikle çalıştı. Erkek öğrencilerimizi Çapa Fen Lisesi’nin pansiyonuna, kız öğrencilerimizi ise Cağaloğlu Anadolu Lisesi pansiyonuna yerleştirdik. Bu pansiyonlardaki durumu öğrencilerimize
yaraşır seviyeye getirmek için düzenlemeler yaptık. Öte yandan yeni pansiyonumuzun bir an önce inşası için gerekli aksiyonları
da alıyoruz. En kısa sürede yeni ve modern pansiyonumuza kavuşmayı diliyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRİYOR
Technology Student Association (Teknoloji Öğrenci Birliği) kısaca
TSA, Amerika tarafından 1978 yılında kurulan, ortaokul ve lise öğrencilerinin teknik eğitimini destekleyen bir organizasyon. TSA’ya 2000'den fazla
okuldan yaklaşık 150.000 öğrenci üye.
Öğrenciler, dünya çapındaki bu
organizasyonun düzenlediği etkinliklere, yarışmalara ve toplantılara katılarak hem teknik hem de liderlik yeteneklerini geliştirmekte.
Okulumuz öğrencilerinin oluşturduğu TSA Türkiye Takımı, Türkiye’nin ilk ve tek TSA takımı olarak 2012 yılından beri her yıl çeşitli başarılara imza atmakta. 2015 ve 2016 yıllarında da okulumuza Web Tasarımı
alanında birincilik, Ismarlama Video alanında ikincilik, Masaüstü Yayıncılığı alanında üçüncülük, Sistem Kontrol Teknolojileri alanında dördüncülük, Web Tasarımı ve Masaüstü Yayıncılığı alanında dördüncülük kazandırdılar ve bunun yanında bir çok final ve
yarı final başarıları elde ettiler.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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