
  



 

 

 
Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık 
onurunu öğretir.  



 
 

 

 

 

 



Merhaba, 

İSÖ ailesi olarak bu güne kadar onlarca  “ÖZLER” okul dergisine, bülten, te-

malı broşür ve etkinlik dergilerine   imza atmış  bir kurum olarak yayınlarımıza bir 
yenisini  ekleyerek  çıktık karşınıza . Yepyeni  bültenimiz ile yine sizlerleyiz.  Çağın 
gereğine uyup  teknolojinin nimetlerinden faydalanarak  zaman ve mekan kısıtlama-

sı olmadan konuk olalım dedik sizlere.   
Bu bülten dört aylık bir yolculuktan geldi. Her yeni  sayıda belki başka başka 

heyecanları paylaşacağız sizlerle; ama  daima geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 
başarılarına destek olacağız birlikte. Umudumuz bu yolculukta siz ve biz değil, hepi-
miz olabilmek...  

Oturup da nelerimiz var, neler yapmışsıza bakınca dört ay gibi kısa bir süre-
de  çok sayıda faaliyet yaptığımızı, birçok başarıda imzamız olduğunu gördük ve de 

gurur duyduk böyle bir kurumda böyle öğrencilerle yolumuzun kesişmesinden. 
 Bizler,” Bütün öğrencilerimizin Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, milli de-

ğerlerine bağlı, insan sevgisiyle dolu, özgür fikirli, çağdaş, 21. yüzyılın gerektirdiği 

ihtiyaçlara cevap verebilecek beceriler kazanmış, üniversiteye yönelik hedefleri olan, 

yabancı dilin gerekliliğine inanan, her şeyden önemlisi; birbirine ve kendine güve-

nen, kendini ifade edebilen bireyler olması için varız.” diyen köklü geçmişi ve güçlü 

akademik kadrosuyla Milli Eğitim camiamızın en saygın okullarından birisiyiz. Bu id-

dia çok büyük bir coşku, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk veriyor bize. Bu 

sorumlulukla ,bize yakışanı yapmak için kolları sıvadık. Çalışmamızın” İSÖ’LÜ OL-

MAK BİR AYRICALIKTIR” a yakışır olmasını  istedik . Okul  Yaratıcı Yazarlık ekibi 

olarak  istedik ki bizden, yapıtlarımızdan başarılarımızdan  haberdar olun, bu düşün-

ceyle yola çıkıp hazırladık e bültenimizi. Bunun için  bir kuyumcu titizliğiyle işe ko-

yulduk ve işte  ürünümüzle karşınızdayız.   

Yapılan etkinliklerde ,çalışmalarda ve de başarılarda  katkı sağlayan herkesin   

emeğine sağlık. Büyük bir aile olarak  azim ve kurumumuzu sahiplenme duygusuyla  

daha çok başarılara, çalışmalara hiç şüphesiz imza atacağız; çünkü bizler başarıları 

tesadüflere bağlamanın gerçeğe, çalışmaya  haksızlık olduğunun   bilincinde olan  

büyük bir aileyiz. 

Katkılarınızı, eleştirilerinizi, hissettiklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni ve 
daha güzelini sizlerle paylaşmak için  bütün ciddiyetimiz ve özverimizle çalışmaya 
devam edeceğiz. 

Çalışmalarımızı, etkinliklerimizi ve başarılarımızı paylaşmak için  bir sonraki 

sayımızda  buluşmak üzere. 

       SELVER YAZICI 

       T.Dili ve Ed. Öğrt. 

İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ 

E BÜLTEN  

BÜLTEN SAHİBİ: 

İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ 

ADINA 

İBRAHİM ATİLLA CANÖZ 

Okul Müdürü 

SORUMLU ÖĞRETMEN 

SELVER YAZICI 

OKUL  İLETİŞİM 

Güzelyalı Mah. 91193 Sk. 01170 
Çukurova/ADANA 

Tel: 0322 234 68 16 
Fax: 0322 234 68 15 

Web: www.iso.meb.k12.tr 
E-Posta: 968960@meb.k12.tr  

http://www.iso.k12.tr


Değerli Öğretmen Arkadaşlarım , Kıymetli Veliler ve Sevgili 

Öğrencilerim, 

İsmail Safa Özler  Anadolu Lisesi e bültenin ilkini sizlere 

sunmaktan mutluluk duyuyoruz.  

İSÖ ailesi olarak alışılagelmiş  yayınlarımızdan farklı şekilde, bil-

gisayar ortamında   yayınlayacağımız  bu çalışmamızda    dönem 

içerisinde yapılan tüm  etkinliklerden bahseden bir e-bülten ile 

karşınızdayız. Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan  en geniş 

kitleye ulaşmayı umuyoruz.  

 Atatürk  bir sözünde şöyle der:” İlk ilham ,ana baba  kuca-

ğından sonra okulda öğretmenin dilinden, vicdanında, eğitimin-

den alınır. ” Kurum olarak bunun bilincindeyiz. Atatürk ilke ve in-

kılapları ışığında ülkemize yaralı ,vicdanlı, insan sevgisiyle dop-

dolu bireyler yetiştirmek için  çalışıyoruz. Sizlerin başarılarını 

gördükçe çalışma azmimiz bir kat daha artıyor . 

Özverili  çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlerimize ve 

bu bülteni hazırlayan öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyo-

rum. 

ÇALIŞAN BAŞARIR.  

İBRAHİM ATİLLA CANÖZ 

Okul Müdürü 

  



 



ATATÜRK VE CUMHURİYET KONULU  İL 

MİLLİ EGİTİMİN DÜZENLEDİĞİ 

KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA 

HAMİDE ADIGÜZEL ADLI ÖĞRENCİMİZ 

ESERİYLE İL İKİNCİSİ OLDU.  

 

 

BİR TEŞEKKÜR ETSEM 

“Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lâl... 

Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl” 

Işık yoktu, yolcuysa çoktu Akif’in aksine. Belki bir cennet yolcusuydu şu giden Kınalı Hasan, belki de sağ 

bacağı seke seke geri dönecekti o yoldan. Kınalı Hasan’ın yolu bilinmezdi fakat yolun sonunda ne olduğu-

nu biliyorduk hepimiz; o kutlu bir zaferdi.  

  Tam doksan dört yıl önceydi o yolun sonu, doksan dört yıl. Mezarında kaç yaşında şimdi kim bilir Kına-

lı? Kaç defa yüzü güldü mezarda Hasan’ın. Kaç defa gurur duydu tertipleriyle. Ben sayamadım Hasan’ım, 

ben sayamadım Kınalı’m, sayamadım şehidim… 

   O kadar zayıf, o kadar narin bir ışıktı ki onca yolcunun yola koyulduğu zafer; kimse zaten görememişti 

belki de, kimse sezememişti o ışığın ardını. Kimsede sevecek de isteyecek güç yoktu zaten o ışığı. 

  Gözlerinin mavisinden mi bilinmez, o ışığın arkasını sezen birisi vardı elbet. Saçlarının sarısına mı vurdu 

o ışık bilinmez, zafere daha çok yol varken parlamıştı kaderi. O hepimizin kaderini parlatandı.  

  Şu sıramda, hocamı dinlerken yine düşündüm seni, sizi. Peki ya sen Ata’m, dayının çiftliğinde karga ko-

valarken nasıl aklına getirebildin beni, bizi? 

  Kaç kişinin aklı hayali durdu ‘’Cumhuriyeti kuracağım.’’ derken? İnanmak bile bu kadar zorken nasıl ba-

şarabildin Ata’m, beni bu sıralara kadar getirmeyi? O Kınalı Hasan ve daha niceleri senin sayende meza-

rında gülüyor Ata’m. Giderken ‘’Anam…’’ diyen her askerin Ata’sı, her annenin evladı oldun sen. Benim-

se, önderimsin. Biliyorum ki ne sarı saçların parlattı seni, ne de mavi gözlerin gördü ışık huzmesini. 

  Sana teşekkürümü Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı ‘’Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!’’ Diye 

başlatırken, ‘’Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!’’ diye bitirebildiği için ediyorum. 

  Sana teşekkürümü ‘’Anne, n’olur kardeşime de kına yakma!’’ Diyen Hasan’ın kınası toprakta solmadan, 

mezarının üstünü namahremin ellerinden temizlediğin için ediyorum. 

  Sana teşekkürümü dayımın çalıştığı fabrika için, halamın evine sağladığı gelir için, elim kalem tutup şu 

sırada oturduğum için ediyorum. 

   Sana teşekkürümü… Sayamıyorum Ata’m, sayamıyorum… 

  Şimdi ise her gün, her saat, her dakika Kınalı Hasan’ın başındaki kına olmak için uğraşıyorum. Bana vaat 

edilen geleceği, Ata’mın yarattığı geleceğin ilerisine taşımak istiyorum.  

   Yerde kanın kalmadı askerim, sen mesut ol. Namahrem bir daha asla dokunamayacak toprağına. Ata’nın 

yadigârını sildirmeyeceğim şehidim. Bulunduğum Cumhuriyetten senin cennetine selam olsun! 

                                                                                                                       Hamide Adıgüzel  

                                                                               



10 KASIM 2016 DA BİR GU-

RUP ÖĞRENCİMİZLE        

ŞEHİTLİK ZİYERET EDİLDİ. 

ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI 

ŞAD OLSUN. VATAN SİZE 

MİNNETTARDIR. 

 

 

10 KASIM  ATATÜRK´Ü ANMA TÖRENİMİZDE OKUL MÜZİK GRUBUMUZ VE 

YOĞUNLUKLARINA RAĞMEN 12. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN ATATÜRK 

ORATORYOSUNU SESLENDİRMESİ  TAKDİRE ŞAYANDI. 

http://iso.meb.k12.tr/tema/icerikler/10-kasim-2016-sehitlik-ziyaretimiz_2839147.html
http://iso.meb.k12.tr/tema/icerikler/10-kasim-2016-sehitlik-ziyaretimiz_2839147.html
http://iso.meb.k12.tr/tema/icerikler/10-kasim-2016-sehitlik-ziyaretimiz_2839147.html
http://iso.meb.k12.tr/tema/icerikler/10-kasim-ataturku-anma-toreni_2832702.html


ÖĞRENCİMİZ BÜŞRA BOLAT  İL MİLLİ EGİTİMİN 

DÜZENLEDİĞİ ÖĞRETMEN  KONULU ŞİİR 

YARIŞMASINDA İLÇE BİRİNCİSİ OLDU. 

ÖĞRETİN 

Söyleyemiyorum heceleri, harfleri öğretin 

Tutamıyorum kalemi, şiiri öğretin 

Bilemiyorum geceleri, gündüzleri öğretin 

Göremiyorum çiçeklerin güzelliklerini, 

toprağı öğretin 

Duyamıyorum zillerin çınlayan seslerini, notaları öğretin 

Uyuyamıyorum rüyalardan, masalları öğretin 

Ellerim daha çok küçük, büyümeyi öğretin 

Korkuyorum cahillikten, bana bilgiyi öğretin 

Gözlerimde yaşlar var, her seferinde gülmeyi öğretin 

Her masal mutlu mu biter? Romanları öğretin 

Hür olmak istiyorum, cumhuriyeti öğretin 

Gururlanmak nasıl bir şey? Milletimi öğretin 

Kalbim büyümek istiyor, sevmeyi öğretin 

Düşmekten yürüyemiyorum, koşmayı öğretin 

Her heceyle yeni bir bilgi 

Her gülüşle yeni bir sevgi 

Geleceğe yön vermeyi 

Bana siz öğretin 

Öğretmenim.     

BÜŞRA BOLAT 

 

 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖĞRENCİLER VE AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİ 
ÖĞRETMENLERİMİZE KUTLAMA GÜNÜ HAZIRLADI. ÖĞRETMENLER, KENDİLERİ İÇİN HA-
ZIRLANAN PASTAYI HEP BİRLİKTE KESTİ. AYRICA ÖĞRETMENLER, KENDİLERİNİ BU ÖZEL 
GÜNDE UNUTMAYAN ÖĞRENCİLERİNE VE VELİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ. BAŞTA OKUL AİLE 
BİRLİĞİ BAŞKANI HACI KILIÇER VE ÜYELERİNE BU ÖZEL GÜNÜMÜZDE YANIMIZDA OL-
DUKLARI VE DÜZENLEDİKLERİ ETKİNLİK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 



KÜTÜPHANECİLİK KÜLÜP VE EKİP 

İŞBİRLİĞİYLE KİTAP OKUMA 

YARIŞMASI OKULUMUZDA BÜYÜK 

İLGİ GÖRDÜ. 

 

 

 

 

AYIN ŞAİRİ PANOSU HAZIRLANDI. 

t 

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNUN DÜZENLEDİĞİ BİR KİTAP BİR İNSAN 

PROJESİ KİTAP TOPLAMA KANPANYASI SAYESİNDE KÜTÜPHANEMİZ Bİ-

RAZ DAHA ZENGİNLEŞTİ. 



 

 

DEGERLER EKİBİNİN  AŞURE  GÜNÜ ETKİNLİĞİ TÜM ÖĞREN-

CİLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİ. 

AYIN  OKUYUCUSU OKUL TARAFIN-

DAN  ÖDÜLLENDİRİLDİ 

OKULUMUZ YENİ MÜ-

ZİK ODASINDA ÇALIŞ-

MALARINA DEVAM 

EDİYOR 



OKUL MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ DEMOKRATİK 

BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OKULUMUZUN 

YENİ ÖĞRENCİ BAŞKANI HASAN BALLIK SEÇİLDİ. 

BAYRAK VE VATAN KONULU  

ŞİİR DİNLETİMİZ  GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

SPORTİF FALİYETLER 

BADMİNTON                                                                                                                                             

Badminton Kız ve Erkek takımı Ekrem KOLAY                                                                                      

nezaretinde çalışarak  İl birinciliği yarışmalarına                                                                              

hazırlıklarına devam ediyor. 

BASKETBOL 

İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI 

Okulumuz Erkek Basketbol takımı grubunda 2. olarak bir üst tur çıkmıştır. Bir üst turda 

yapmış olduğu  kaybetmiştir. Bu sonuçlardan sonra ilk dört takım arasına kalamamış-

tır. 

 



OKUL İÇİ TURNUVASI 

Okul içerisinde 9. sınıflar arası turnuvamız  

devam ediyor çok sayıda öğrencimiz de  

izlemektedir. 

FUTSAL- FUTBOL  

İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI 

Okul Futsal takımlarımız Mehmet YAVUZ nezaretinde çalışmalarına devam et-

mektedir. 

Okul erkek futsal takımımız hazırlık maçları yaparak hazırlanmaktadır.  

Okul Kız futsal takımı il birinciliğinde ilk rakibini 2-1 yenmiş ikinci rakibi ile 0-0 bera-

bere kalmış diğer rakibi ile yapacağı maçın sonucunu beklemektedir. 

 OKUL İÇİ TURNUVASI 

GÜREŞ 

İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI 

Ahmet Can YETİM 85 Kg  serbest stil İl Birincisi Olmuştur. 

SATRANÇ 

İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI 

İl Birinciliğine Ekrem KOLAY nezaretinde Kız ve Erkek takımı olarak katıl-

mayı planlıyoruz. 

VOLEYBOL 

 Nurettin HAYTA nezaretinde çalışan Voleybol Kız B takımımız grubunda 2. Ola-

rak bir üst tura çıkmış ve burada yenilerek elenmiştir. 

         

                   YÜZME  

İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI 

Okulum yüzme öğrencileri Ekrem KOLAY gözetiminde çalışmalarına devam ederken 

yaklaşan İl Birinciliğinde okulumuzu temsil edeceklerdir. 



 

 

OKUL FUTSAL TAKIMI 

 

        2016-2017 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla beraber okul kız 

futsal takımı kurulup antrenmanlara başlanmıştır. İsmail Safa Özler 

Anadolu Lisesi tarihinde kurulan ilk kız futsal takımıdır ve ilk defa resmi 

müsabakalara katılmıştır. Kız futsal takımımız antrenmanlarını derslerin 

aksamaması için öğle arasında yapmıştır. Bir aylık çalışmamızdan sonra 

takımımız hazırlık maçları yapmıştır.21 Aralıktan itibaren resmi müsa-

bakalar başladı. Okulumuz grup müsabakalarında Şehit Ozan Onur İl-

gen Anadolu Lisesini 2-1, Turgut Özal Anadolu Lisesini 1-0 yenip Ata-

kent İmkb Kız Tek. ML. İle berabere kalıp Grup birincisi olmuştur. İlerle-

yen günlerde üst tur müsabakaları oynanacaktır. Kızlarımızın gösterdik-

leri çabalarından dolayı tebrik ediyorum. 

       Okulumuzda geçen sene ilk defa kurulan erkek futsal takımımız 2 

senedir antrenmanlara devam etmektedir. Takımımız sene başında ka-

tıldığımız Nike Halı Saha Futbol Turnuvasında Çeyrek final oynamıştır. 

Çalışmalara hazırlık maçlarıyla devam etmekteyiz. Erkek futsal takımı-

mızdan bu seneki okullar arası turnuvadan başarı bekliyoruz.  

 MEHMET YAVUZ 

Beden Eğitimi Öğretmeni 

FUTSAL ERKEK TAKIMI 



 

 

 

 KIZ FUTSAL TAKIMIMIZ  GRUP BİRİNCİSİ OLDU  TEBRİKLER . 



 

Resmi veya 

grafiği 

açıklayan 

alt yazı. 

 

Satranç öğrencilerinin yarışma ortamındaki görüntüleri. 

 

 

 

 

 

                                                              Bayrak töreninde Öğrencilerimiz. 

  

 

Badminton çalışmasına katılan Öğrencilerimiz Beden Eğitimi Öğretmeni Ekrem KOLAY ile 

çalışırken. 



 

Mezun Badminton Sporcularımız ve Kulüp müsabakalarına katılan mezun ve yeni Öğ-

rencilerimiz. 

 

 

Doğa spor kulübü Badminton Öğrencilerimiz.  Spor salonunda Badminton Çalışmalarımız. 

Müzikle uğraşan Gürkan GÜRGEZ ve Kaan  Beden Eğitimi Öğ-

retmenleri ile. 



BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA                                        
TOPLANTISI YAPTI 

MİMARLAR HAFTASI ETKİNLİĞİMİZ. Mİ-

MARLAR ODASININ YAPTIĞI TANITIM 

TOPLANTISI. 

08/10/2016 TARİHİ İTİBARIYLA DESTEKLEME 

VE YETİŞTİRME KURSLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR. GEÇEN YIL OLDUĞU GİBİ  BU 

YIL DA VERİMLİ  BİR YIL OLACAĞINI 

BİLİYORUZ. ÖĞRENCİ VE 

ÖĞRETMENLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ. 



 ÖĞRENCİMİZ AHMET ESER AKÇAL, ŞAİR ARİF NİHAT ASYA´NIN BAYRAK 

ŞİİRİNİ OKUMA YARIŞMASINDA 4. EĞİTİM BÖLGESİ BİRİNCİSİ OLMUŞ-

TUR. ÖĞRENCİMİZİ TEBRİK EDER. YARIŞMANIN DİĞER AŞAMALARINDA 

DA BAŞARILAR DİLERİZ.   

OKULUMUZ İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU Lİ-
SESİ İDARESİ VE ÇUKUROVA BELEDİYESİ 
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ 
İLE OKULUMUZ BAHÇESİ DÜZENLEMESİ VE 
PEYZAJ ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR. 


