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 Şişli ilçesinin en iyi devlet okulu olan okulumuz 1905 

tarihinde bulunduğu binada eğitim ve öğretime başla-

mıştır. İngiliz ve Fransız çocuklarının ticari eğitimi için 

açılan okul, uzun yıllar bu şekilde hizmet verdikten son-

ra 1979 yılında Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlan-

mış ve Nişantaşı Anadolu Lisesi adını almıştır. Türki-

ye'de açılan ilk Anadolu Liselerinden biridir. Yetişmiş 

kadrosu ve uzun tarihinden almış olduğu kurumsal kim-

likle Türk Milli Eğitim sistemi içinde kendisine nadide 

bir yer edinmiştir. 2014-2016 yılları arasında devam 

eden restorasyon süresi içinde kalitesinden ödün verme-

di. Eğitim ve öğretime devam eden okulumuz geri dö-

nüşle birlikte kalite değerini yükselterek %100'e yakın üniversite başarısına ulaş-

mıştır. 

 Nişantaşı Anadolu Lisesi olarak eğitim, kültür, sportif faaliyetler ve sosyal faali-

yetler olarak etkin çalışmalar yapılmaktadır. Edinburgh Projesi ile öğrencilerimiz 

çeşitli etkinliklere katılmakta ve yaşam becerilerini öğrenmektedirler. Yurt içi ve 

yurt dışı geziler yapılmakta öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda 

bulunulmaktadır. Eğitim ve öğretim alanında tüm mezunlarımız istedikleri okullara 

yerleşme başarısını gösterirken giremeyenler, farklı üniversitelere girebilecek pu-

anlara ulaştıkları halde istediği üniversiteye girmek için bir yıl ertelemeyi yeğle-

mişlerdir. Ayrıca okulumuz İstanbul içindeki çeşitli üniversitelere geziler tertip et-

mekte,bir yandan öğrencilerimizin üniversiteşeri tanımaları sağlanırken diğer yan-

dan üniversitelerden öğretim görevlileri okulumuza davet edilmekte ve çeşitli alan-

larda üniversite bölüm tanımlamaları yapılırken ,sınav kaygısı ve stresi, sağlıklı 

gelişim, bedensel ve ruhsal gelişim, ilkyardım gibi konularda öğrencilerimize her 

türlü bilgi verilmeye çalışılmaktadır. Kısaca öğrencilerimize sadece öğretim ile de-

ğil gelcekte karşılaşabilecekleri her duruma karşı donanımlı bireyler olarak yetiş-

meleri skonusunda da eğitim olanağı sağlanmaktadır.  

 Okulumuz öğrencilerine çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırma yolun-

da çalışmalar yaparken onların kişilik ve kimliklerinin oluşmasını da sağlamakta-

dır. Nasılını ve niçinini öğrenen, insan ve insanlık sevgisiyle dolu, yarınlarımızın 

teminatı ve güvencesi, araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri ön planda 

tutulmaktadır. “İnsan aklının ve zekâsının başaramayacağı hiçbir şey yoktur.” ilkesi 

ile hareket ederek, “İmkânsız yoktur, imkanları kullanamamak vardır.” “Hayaller 

olmazsa gerçekler ortaya çıkmaz” prensipleri ile öğrencilerimizin önce insan olarak 

yaşamaları sonra ilmi ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanan öğrenciler 

olarak onları Türkiye’mizin aydınlık ufuklarına ve yarınlarına yolcu ediyoruz. Yol-

ları ve bahtları açık olsun.   

             Niyazi ÇOBAN 

                 Nişantaşı Anadolu Lisesi Müdürü 
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Nişantaşı Anadolu Lisesinin temelleri 1849 yılında, Beyoğlu Bursa Sokağı’nda  Lord 
Stantford Redcliffe’ in  eşi Lady Stratford REDCLİFFE’in bir kız okulu açmasıyla atılmıştır. 
İstiklal Caddesi üzerinde İngilizce eğitim veren Kız Lisesi’ne her milletten kız öğrenciler 
alınmaktaydı. Ve bu okulun dili İngilizce idi. Bu durum Sultan Abdülmecid tarafından takdir 
görmüş ve böyle bir okulun açılması üzerine, Beyoğlu’nda bulunan bina Sultan Abdülme-
cid tarafından Lady Redcliffe’e hediye edilmiştir. Kırım Savaşı nedeniyle bir süre kapalı 
kalan okul 1881’de tekrar eğitime başlamıştır. Öğrenci sayısının iki yüze ulaştığı okul, bir 
süre sonra, İstanbul’daki yabancıların ve özellikle İngiliz topluluğu mensuplarının çocukla-
rına sağlıklı bir eğitim vermek amacıyla çalışmalara başlanmıştır. 1905 yılında İngilte-
re’den bir müdür ve müdür yardımcısı getirilerek, Beyoğlu’nda bir Boys School kurulmuş-
tur. Fransızca ve Türkçe öğretmenleri de İstanbul’dan temin edilerek, eğitim ve öğretime 
başlayan okul, İngiltere Kraliyet Devleti Başkonsolosu Sayın Waugh tarafından Galata ci-
varında Kuledibi Semti’nde kurulmuştur.  Burada kurulan okul English High School Boys 
adıyla eğitim vermeye başlamıştır.

Okulda ilk yıl on dokuzu İngiliz on ikisi de diğer milletlerden olmak üzere otuz bir öğ-
renci vardı.  İngiliz öğretmenlerinin yanında Türk öğretmenler tarafından da ders verilen 
okula Sultan II ABDÜLHAMİT tarafından İngiliz Büyükelçiliğine Firuzağa’da bir arsa hedi-
ye edilmiştir. O günün koşullarında bu arazinin okul için uygun olmadığı anlaşılınca bura-
daki arazinin satılmasına karar verilerek 12 Nisan 1911’de, Sultan 5. Mehmet Reşat tara-
fından Teşvikiye’de üzerinde beş katlı ahşap bina bulunan şimdiki yeri yalnız okul olarak 
kullanmak şartıyla tahsis etmiştir. 

1912 yılında yeni yerinde eğitime başlayan okul 1920 yılında çıkan yangınla harap 
olmuş, yapılan tadilat esnasında mali açıdan büyük zorlukla karşılaşılmıştır. Okul, 1930 
yılına kadar Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın WHITTHALL tarafından yönetilmiştir.3 Mart 
1924’ teki Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti denetimine geçen 
okul, 21 Kasım 1946 tarihinde yapılan tüzük değişikliği ile okulların yönetimi İstanbul’da 
yaşayan İngiliz vatandaşlarının oluşturduğu İngiliz Cemiyeti A.Şye verilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra okulun yatılı ve gündüzlü olarak eğitim ve öğretime 
devam etmesi okuldaki öğrenci sayısının artmasına neden olmuş bu durum da ek bina 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.1951 yılında okul, “lise” statüsünü kazanmıştır. Ek bina inşaatı 
için 1955 yılında izin alınmış böylece Lozan Anlaşması’ndan sonra kendini genişleten ilko-
kul, English Boys High School olmuştur. Ancak maddi güçlükler nedeniyle 1966-1969 yıl-
ları arasında bu statüsünden vaz geçmek zorunda kalmıştır. 24 Ekim 1971’de İngiltere 
Kraliçesi 2. Elizabeth, eşi Westminster dükü Philip ve kızı Prenses Anne okulu ziyaret et-
mişlerdir. 

 İngiliz okullarının bir geleneği olan “gentlemen” yetiştirme anlayışının bir uzantısı 
olan okul , İngiltere Başkonsolosluğu tarafından 1973’ten itibaren yapılan tüm maddi des-
tek çağrılarına  rağmen, süren maddi imkansızlıklar nedeniyle ,1 Ekim 1979 tarihinde Milli 
Eğitim Bakanı Necdet UĞUR  ile İngiltere Büyükelçisi Derek DODSON  arasında imzala-
nan bir protokolle Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş ve NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ 
adını almıştır. 

TARİHÇEMİZ 
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MİSYONUMUZ 

Bilimsel düşünce gücüne sahip, eğitimde kalite yaratarak farklılıklara değer vermeyi 

özümsemiş bireyler olmalarını sağlayıp, Atatürk ilke ve inkılaplarından aldığımız güç ile ül-

kemize, insanlığa ve gelecek kuşaklara karşı sorumlu, çağdaş gençler yetiştirmektir . 

VİZYONUMUZ 

Okulumuz köklü geçmişinden günümüze kaliteli eğitim ve öğretim vermenin yanında; 

geleceğe iyi, verimli, liderlik vasfına sahip, ekip çalışmasını bilen, akılcı, cesur, insan hakla-

rına saygılı ve bunları hayata geçirebilen, barışçıl, özgür düşünebilen, araştıran, soran bi-

reyler yetiştirmek ve öğrencilerin yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamak, ayrıca yetenekleri yüksek öğrencileri, yük-

sek öğretime hazırlamaktır. Geçmişten getirdiği değerleriyle ülkemizde seçkin ve örnek bir 

eğitim kurumu olmaktır.  

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ 

1.  Genellik ve eşitlik, 

2.  Planlılık 

3.  Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,      

4.  Yöneltme, 

5.  Eğitim Hakkı,       

6.  Fırsat ve İmkan Eşitliği, 

7.  Süreklilik        

 

 

8.  Atatürk İnkılâp ve İlkeleri 

9.  Demokrasi Eğitimi,          

10. Laiklik, 

11. Bilimsellik,        

12. Karma Eğitim, 

13. Okul ve ailenin işbirliği  
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Nişantaşı Anadolu Lisesi  

Dünde bugünde  

Yarında her zaman ileri  

Yarında her zaman ileri İleri!  

 

Doğruluk sözümüzde  

Başarı özümüzde  

Nişantaşı Anadolu Lisesi  

Türkiye sevgisi içimizde  

 

Çınlayacak her yerde  

High School’un yüzyıllık sesi 

Genç kardeşler şimdi aynı yuvada  

Nişantaşı Anadolu Lisesi  

 

Yarınları vareden bilgi  

Bilgiyi vareden insan  

İnsan sevgisini dostluk kardeşliği  

Yaşayacağız el ele el ele  

 

 

Lacivert mavi okul bayrağı  

Gururla taşıdık bugünlere  

Türk öğün çalış diyen yüce Atatürk  

Yolunda durmadan yürüyeceğiz  

 

Durmadan yılmadan yürüyeceğiz  

Çağdaşlık bizim yarınlar bizim  

 

 

 

 

 

Söz  Teoman YELKENCİOĞLU  

           Cenan AKIN  

MÜZİK : Cenan AKIN  

OKUL LOGOMUZ 

OKUL MARŞIMIZ 

OKUL RENKLERİMİZ  

LACİVERT VE  

MAVİDİR 
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OKUL MÜDÜRÜMÜZ 

MÜDÜR YARDIMCIMIZ 
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ÖĞRETMENLERİMİZ 
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ÖĞRETMENLERİMİZ 



10  

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ 

ÖĞRETMENLERİMİZ 
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PERSONELİMİZ 
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 "English High School Old Boys Association" 1958 yılında Biltin Toker, Selçuk Erez, Emre Kökmen, Ersan İlal, Metin 
Tokpınar ve Coşkun Erkam tarafından kuruldu. 1962 yılında Miss Thompson'un onayıyla EHSG mezunlarının da bu 
derneğe katılması benimsendi ve ismi "The EHS Former Pupils Association" olarak değiştirildi. 1970 yılına gelindiğinde 
derneğin aktif üye sayısı 600'e ulaştı.  Ancak derneğimiz, 1980 yılında çıkartılan derneklerle ilgili yasa nedeniyle, birçok 
dernek gibi kapanmak zorunda kaldı.  
 
 1989 yılında, bu kez Mükerrem Hiç ve Teoman Yelkencioğlu önderliğindeki daha kalabalık bir grup tarafından Eng-
lish High Schoollular Derneği yeniden kuruldu. Bu dernek, 1979 yılından sonra İngiliz hükümetinin mali desteğini çek-
tiği EHSB ve EHSG mezunlarının yanı sıra Anadolu Lisesi statüsüne geçen ve NAL ve BAL olarak anılmaya başlanan 
okulların mezunlarını da bir araya getirmek, aralarında dayanışma ve iletişim sağlamak amacıyla kuruldu. 

 Kuruluşunun ilk yılllarında, Levent'te kiraladığı bir lokalde üyelerini bir araya getiren dernek daha sonra başlattığı 
"High School'lular Evi" kampanyası sonucunda 1995 yılında Arnavutköy'de üç katlı bir bina satın aldı. İlk etapta acil 
gereksinimleri karşılayacak şekilde tefriş edilen bina, ilerleyen yıllarda yapılan değişikliklerle mezunların keyifle bir 
araya gelip vakit geçirdiği bir mekan halini aldı. 

 English High Schoollular Derneği (EHSD), Arnavutköy’de kendisine ait binası ve web sitesi (www.ehsonline.org) ile 
tüm mezunlarını bir araya getirmeye devam edecektir.  

Dernek Adresi : Beyazgül Sokak, No.81, Arnavutköy, Beşiktaş                                                                                             
Telefon   : 212 287 52 18 

OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ 

MEZUNLAR DERNEĞİMİZ 

BAŞKAN  NAZMİYE ÇEVİK  

BAŞKAN YARDIMCISI  CİHAN KORKMAZ  

SAYMAN/MUTEMET  FUNDA BOZDAĞ  

SEKRETER  HALİL ALDIRMAZ  

ÜYE  ARZU KARLAR  

YEDEK  YASEMİN KÜTÜK  

YEDEK  SENA EDİZÖZ  

YEDEK  AYŞEGÜL GÜL  

YEDEK  ÖZDEM ŞAHİNOĞLU  

YEDEK  HİLAL SİNAN  

http://www.ehsonline.org
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 FİZİKİ DURUM 

Okulumuz on dört adet derslik, bir Fen Bilimleri laboratuvarı, bir 

Görsel Sanatlar odası, bir Müzik odası, bir Spor Salonu, bir Rehber 

Öğretmen odası, iki idareci  ve bir öğretmenler odası ile eğitim öğreti-

me devam etmektedir.   
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FİZİKİ DURUM 
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 FİZİKİ DURUM 
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FİZİKİ DURUM 
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 FİZİKİ DURUM 
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Nişantaşı Anadolu Lisesi  

olarak bilgi yarışmalarından 

münazaraya, sportif faaliyet-

lerden müzik yarışmalarına 

kadar katıldığımız yarışma ve 

etkinliklerden çeşitli başarılar 

kazandık. Bu ödül ve plaketle-

rimizi okulumuzda gururla ser-

giliyor ve yenilerini kazanmak 

için çalışıyoruz. 

ÖDÜL PANOMUZ 

Geleneklerimizden 

biri de her sene dönem 

birincisi olan öğrencimi-

zin mezuniyet töreninde 

okul kütüğüne adını 

çakmasıdır. 

KÜTÜK 
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GELENEKSEL GÜN VE  

ETKİNLİKLERİMİZ 

Her sene okulumuza gelen 9. sınıf öğrenci velilerimiz ile tanışma toplantısı yapıyoruz. 

Uyum haftasında yapılan bu toplantıda veli-idareci-öğretmen tanışması etkinliklerini gerçek-

leştiriyor ve velilerimizi okulumuz, öğrencilerimiz için hedeflediğimiz başarılar ve okulda ya-

pılan etkinlikler hakkında bilgilendiriyoruz. 

Nişantaşı Anadolu Lisesi  ailesi olarak öğretmen-öğrenci-veli-mezun birlikte olmak ve 

eğlenmek bizim için çok önemli. Belgrad Ormanı’nda yapılan  etkinliklerimizden fotoğraf-
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113 yıllık tarihiyle tüm mezun, emekli olmuş ve çalışmakta olan tüm öğretmen ve 

emektar çalışanlarımızla kırk yıllık hatrı olacak bir fincan kahve içmek, eski anıları pay-

laşmak, yeni anılar yaşamak için ilkini bu sene düzenlediğimiz ve gelenekselleştirmek 

istediğimiz “Kahve Günü”müz. 

GELENEKSEL GÜN VE  

ETKİNLİKLERİMİZ 

Nişantaşı Anadolu Lisesi ailesi olarak ailemizin tüm fertleri ile birlikte olduğumuz her 

an, birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Bu sebeple düzenlediğimizi etkinliklerden biri de okul 

bahçemizde iftar yemeği. En son 400 kişiyle yaptığımız  yemeğimizden fotoğraflar... 
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Nişantaşı Anadolu Lisesi olarak gelenekselleştirmek istediğimiz ve ilkini bu sene ger-

çekleştirdiğimiz etkinliklerimizden biri de 12. sınıf öğrencilerimizi  uğurlama yemeği. 9-10-

11. sınıf öğrencilerimiz 12. sınıf öğrencileri için sınav öncesi bir motivasyon olması amacıy-

la bir uğurlama yemeği düzenlediler. 

12. sınıf  öğrencilerimizin mezuniyet töreni 

GELENEKSEL GÜN VE  

ETKİNLİKLERİMİZ 
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Okulumuzda tüm sınıflarda FATİH Projesi kapsamında etkileşimli tahtalar bulunmak-
tadır. Müzik ve Görsel Sanatlar sınıflarında derslerin gerektirdiği malzemeler bulunmakta 
olup Fen Bilimleri laboratuvarımız da gerekli malzemeler ile donatılmıştır. Bunların dışında 
farklı kaynak kitaplar, dijital yayınlar öğretmen ve öğrenci ihtiyacına göre temin edilmekte-
dir. 

EĞİTİM EKİPMANLARI 

EĞİTİMDE FARKLI UYGULAMALAR 

 Öğrencilerimizin her anlamda farkındalık sahibi, sorumluluk bilinci yerinde, sosyal, kendi-

ni ifade edebilen ve gelişime açık bireyler olması için bazı çalışmalar ve projeler yapı-

yoruz. Bu çalışmalardan bir kısmı: 

1. Danışman Öğrenciler: 12. sınıf öğrencileri alt sınıftaki öğrencilere ders öğretmen-

leri tarafından belirtilen şekilde danışmanlık yapar. Bu şekilde hem eski konuları tekrar 

etme fırsatı bulunur hem de öğrencilerimiz arasında güçlü bir bağ oluşturulur. 

2. Çuvallama Projesi: Okulumuz Fizik Öğretmeni Bülent COMBA  tarafından 2010-

2011 eğitim öğretim yılında başlatılan  ve halen sürdürülen  “Çuvalla Yoksa Sınavda 

Çuvallarsın”  projesinde okulumuzun her bir öğrencisi tarafından farklı yayın evlerine 

ait birer adet fizik dersi soru bankası kitabındaki bütün  sorular çözülerek hatalı sorula-

rın tespit edilmesi istenir ve etkinlik kapsamında başarılı olan öğrenciler kitapları-

nı “Çuvalla Yoksa Sınavda Çuvallarsın” sloganıyla çuvallara koyarak geri dönüşüme 

gönderir. Soruları çözülüp, hataları tespit edilen kitapların yayın evleri aranarak öğren-

cilere yeni kitap gönderilmesi karşılığında hatalar bildirilir. 

3. Yaratıcı Yazarlık Eğitimi: Değerli yazar Tülin Kozikoğlu tarafından 

öğrencilerimize 6 saatlik Yaratıcı yazarlık eğitimi 

verildi ve öğrencilerimiz eğitim sonunda sertifika 

almaya hak kazandılar.  
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4. The Duke Of Edinburgh International Awards-Türkiye(DOEIA) Projesi: 2014-2015 

eğitim öğretim yılından beri uluslararası geçerli bir gençlik ödülü 

projesi olan DOEIA projesini okulumuzda uygulamaktayız. Bu 

proje gönüllü öğretmenlerimizle gönüllü olarak katılım gösteren 

öğrencilerimizle uygulanmaktadır. Proje kapsamında kategorisi-

ne göre değişen sürelerde Bireysel Ge-

lişim, Fiziksel Aktivite ve Toplumsal 

Hizmet alanlarında faaliyetlerini düzenli olarak yapan öğrenci-

lerimiz, yine kategorisine göre belirlenen sürede amaçlı aktivi-

tesini gerçekleştireceği bir kamp sürecini de başarıyla tamam-

layarak uluslararası geçerli bir ödül kazanmaktadır. 

 

5. Plastik Kapak Toplama Projesi: Öğrencilerimizin çevreye 

duyarlı bireyler olması ve yardımlaşmayı benimsemeleri amacıyla 

uygulanan bu proje ile topladığımız kapakları Türkiye Omurilik 

Felçlileri Derneğine gönderiyoruz. 

 

 

 6. Sanat Okulumuzda : Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek bizim için önemli. 

İlgili branş öğretmenlerince tiyatro, müzik, resim, mozaik ve fotoğrafçılık alanında çalışma-

lar yapılmakta ve bu çalışma sonuçları sergilenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

7. Hayal Kulübü: Eğitimde İyi Örnekler Projesi kapsamında okulumuza davet ettiği-

miz Semih Yalman ve öğretmenlerimiz rehberliğinde üniversiteler-

de mevcut olan Hayal Kulübünü lisede ilk defa hayata geçiren lise 

olduk. İstekli öğrencilerimiz tarafından yürütlen çalışmalar ile “Her 

şey hayal etmekle başlar.” fikrinden yola çıkarak hayal kurma ve 

hayalleri gerçekleştirme yolunda adımlar atıyoruz. 

 

8.DYK: Hafta içi her gün öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerin talepleri doğrultu-

sunda Destek ve Yetiştirme Kursları yapılmaktadır. 
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Son üç yılın verilerine göre; 

  MATEMATİK SURVIVOR YARIŞMASI 
    İlçemizde Anadolu liseleri arasında düzenlenen Matematik 
Survivor Yarışmasın’da okulumuz 9. sınıf öğrencilerinden Banu 
Sude Çetinkaya, Koray Samet Uğrak, 10. sınıf öğrencilerinden 
Burak Şentürk, Eda Karagül, 11. sınıf öğrencilerinden Tutku 
Yüksel, Veysel Can Kartal katılmışlardır.  
    Yarışma sonunda 10. sınıf öğrencilerimiz Burak Şentürk ve 
Eda Karagül serilerinde birinci,  Koray Samet Uğrak 2.,  Veysel 
Can Kartal ise 3. olmuştur. 
 

ÖĞRENCİMİZ İREM TEKİN´İN BAŞARISI  
12. Sınıf öğrencilerimizden İrem Tekin BİLSEM çalışmaları kapsa-
mında hazırladıkları projeyle çeşitli yarışmalara katılmış ve aşağı-
daki başarıları elde etmiştir. Biyoloji alanı, projenin adı:                                                 
´Zeytin Yaprağının (Olea europaea L.) C6 Glioma Hücre Soyuna 
Etkisi´  

 Tübitak 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Av-
rupa Bölge Yarışması Finalisti -Üsküdar Üniversitesi 4. Bilim 
ve Fikir Festivali Sağlık & Fen Bilimleri Finalisti -Üsküdar 
Üniversitesi 4. Bilim ve Fikir Festivali Sağlık & Fen Bilimleri 
Birincilik Ödülü - İzmir, Özel Ege Lisesi 15. Fen Araştırma Projeleri Yarışması Finalisti 
-İzmir, Özel Ege Lisesi 15. Fen Araştırma Projeleri Yarışması Üçüncülük Ödülü -
İstanbul, Okan Üniversitesi Okan Mühendislik Yarışması Finalisti  -İstanbul, Okan 
Üniversitesi Okan Mühendislik Yarışması İkincilik Ödülü  

 
KIZ VE ERKEK BASKETBOL TAKIMLARIMIZIN BAŞARILARI 

İlçemizde düzenlenen Kız ve Erkek Basketbol İlçe Şampiyona-
sında okulumuz takımları Kızlar ve Erkekler kategorilerinde çok 
iyi performans sergileyerek üçüncü oldular.  
 
 
 
 

 

BAŞARILARIMIZ 

*İki dönemin toplam sayısı belirtilmiştir 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

TAKDİR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 173 235 360 

TEŞEKKÜR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 247 303 415 

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 12 6 13 

ONUR  BELGESİ ALAN ÖĞRENC SAYISI 36 108 191 

ÜNİVERSİTE YERLEŞİM TABLOSU 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI  62 7 99 

TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİ SAYISI 16 3 21 

YERLEŞME ORANI  74,6 57,1 78,7 
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Öğrencilerimizin farklı yetenek ve istekleri doğrultusunda etkinlikler 

yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri kulüpler ile eğitimin yanında 

sosyal faaliyetler de gerçekleştirmelerini önemsiyoruz. Okulumuzda aktif 

olarak faaliyet gösteren kulüplerimiz : 

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ 

İNGİLİZCE KULÜBÜ 

SİVİL SAVUNMA KULBÜ 

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ 

MÜZİK KULÜBÜ 

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ 

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KULÜBÜ 

GEZİ VE İNCELEME KULÜBÜ 

SPOR VE SATRANÇ KULÜBÜ 

ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ 

SAĞLIK, TEMİZLİK VE ÇEVRE KULÜBÜ 

FEN, TEKNOLOJİ VE BİLİM KULÜBÜ 



26  

NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ 

 
Nişantaşı Anadolu Lisesi olarak derslerin yanı sıra sosyal etkinliklerin de öneminin farkındayız . Bu 

nedenle gezilerimiz, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz, seminerlerimiz ve 
törenlerimiz bizler için çok önemlidir. Bu etkinliklerimizden bazı fotoğraflar... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETKİNLİKLERİMİZ 

VELİLEİMİZE STRES/KAYGI SEMİNERİ ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLIK SEMİNERİ 

HIZLI OKUMA EĞİTİMİ BİLİŞİM SUÇLARI SEMİNERİ 

FORD OTOSAN FABRİKA/ARGE GEZİSİ FRANSIZCA TİYATRO 
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ETKİNLİKLERİMİZ 

ORTA AVRUPA GEZİSİ MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK SEMİNERİ 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ AMELİYATHANE 

E-TWINNIG PROJESİ GEZİLER 
KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİNDEN 



ÜNLÜ MEZUNLARIMIZ 

113 yıllık tarihe sahip okulumuzda bir çok başarılı isim öğrenim görmüştür. Okul ar-

şivimiz, yıllıklar gibi çeşitli kaynaklardan derlenerek tespit edilmiş isimlerden bazıları: 

 

1912—Suat Hayri Ürgüplü—Başbakan 

1930—Fred Burla—Burla Biraderler Şti. Kurucusu 

1930—Ercüment Karacan—Milliyet Gazetesi sahibi 

1934—M.Ali Turhan Akarca—1954-1960 Muğla Milletvekili 

1935—Fuat Süren—Transtürk AŞ Kurucusu 

1936—Altemur Kılıç—Yazar 

1938—Mümtaz Kavalcıoğlu—Kocaeli Milletvekili 

1939—Şiar Yalçın—Yazar 

1943—Ahmet Binbir—Otosan Kurucusu 

1948—Güngör Dilmen—Oyun Yazarı  

1949—Arif Mardin—Müzisyen (12 kez Grammy ödülü kazandı) 

1949—Metin Tokpınar—TSKB Genel Müdürü 

1949—Aram Gülyüz—Rejisör 

1961—Ömer Madra—Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni 

1968—Muhtar Kent—Coca Cola International CEO 

1976—Hakan Binbaşgil—Akbank Genel Müdürü 

1976—Cem Toker—Liberal Parti Genel Başkanı 

1979—Ümit Alpay Boyner—TÜSİAD Başkanı(2010-2013) 

1981—Ayşe Eser (Çelikel) Danişoğlu—İstanbul Milletvekili 

1982—İshak İbrahimzade—Türk Yahudi Cemiyeti Başkanı 

 Ajlan Büyükburç —Sanatçı 

 Defne Samyeli —Sanatçı 

 

BÜYÜKELÇİLER: 

1935—Mehmet Semih Baydar        1946—Nazmi Akıman 

1956—Üstün Dinçmen          1953—Onur Gökçe 

1957—Kosta İvraki           1953—Günaltay Şıbay 

1958—Tuncer Topur          1958—Alp Karaosmanoğlu 

1959—Nabi Şensoy           1960—Rıza Türkmen 

1961—Müfit Özdeş           1961—Uğur Ziyal 

1965—Tomur Bayer          1966—Umur Apaydın 

1973—Selim Yenel 

 

 

 

 


