
  



“Montesquieu, yazılarını okutmak için verdiği bir arkadaşına şöyle demiş-

ti: 

— Sen şimdi bu yazıları, birkaç saat içinde okuyup bitireceksin. Fakat 

inan ki, bu iş, bana saçlarımı ağartacak kadar uzun ve yorucu çalışmaya 

mal oldu. La Fontaine'nin dediği gibi, “Hiçbir zafere, çiçekli yollardan 

gidilmez.” Başarıya giden yolda, ter vardır, sıkıntı vardır, yorgun-

luk vardır, yüksek bir irade gücü vardır. “ 

Birinci dönemi geride bıraktığımız şu günlerde   E Bültenimizin 

üçüncüsü olan  bu çalışma da tıpkı La Fontaine'nin dediği gibi   çiçekli yol-

lardan geçip gelmedi. Her  bültenimiz için  ayrı ayrı saatler ,günler  feda 

edildi.  Ayrıca bu sadece derleyip düzenlemek için. Bir de yer alan çalış-

maların yapılması, meydana gelmesi var ki bu ayrı bir emek . Onlarca öğ-

retmen ve öğrencinin   alın teri var. Ekim ayı bültenimizde  yeni sayılarla  

karşınıza geleceğiz demiştik  işte  buradayız. Şurası unutulmamalıdır ki 

yapılan her iş , her çalışma  ,her faaliyet İSÖ’lülerin alın terinin ,emeğinin  

ve  harcadığı zamanın ürünüdür. 

 “Hayatta büyük başarıların elde edilmesinde tesadüfün ve 

şansın çok az payı vardır. Bazen atılganlık, istenen sonucu alabi-

lirse de, en güvenli başarı yolu; çalışma ve sabır yoludur. Başarılı 

insanlar, ayrıntılardan nefret edenler değil, o ayrıntılar üzerinde 

dikkatle çalışanlardır. Ünlü ressam Nicholas Paussin, başarısının 

sırrını şöyle açıklar: 

— Yaptığın her işi, en iyi şekilde yapmaya gayret et! Bir arkadaşı, 

ona, İtalyan ressamları arasındaki büyük şöhreti nasıl yakaladığı-

nı sorduğunda Paussin şu cevabı vermiştir: 

— Çünkü, ben yapılması gereken hiçbir şeyi ihmal etmedim.” 

İSÖ’ lüler olarak bizler de yapılaması gerekeni büyük bir sabır ve 

özenle yaptık. Umudumuz emeğimize demiş olsun. 

 İkinci dönemde de yeni sayılarımızda buluşmak üzere. Yapılan faaliyet-

lerde ve de bu çalışmamızın oluşmasında  emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz. 
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OKULUMUZ  DEĞERLER EKİBİMİZ HER AY “AYIN DEĞERLERİ “PANSU HAZIRLAYARAK ÖĞRENCİLERİMİZE DE-

ĞERLERİMİZ BİLİNCİNİ VERMİŞLERDİR ŞİMDİYE KADAR VATANSEVERLİK,BİRLİK,BERABERLİK VE DAYANIŞ-

MA  ,HOŞGÖRÜ  TEMALI PANAOLAR        OLUŞTURMUŞLARDIR.. 

 

OKULUMUZ PROJE EKİBİ ,ERASMUS+  FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜRKİ-

YE,İSPANYA,HIRVATİSTAN,ROMANYA VE BULGARİSTAN İLE ORTAK  “TEKNOLOJİ BA-

ĞIMLILIĞI” KONULU  BİR KA2(OKUL ORTAKLIĞI )  PROJESİ BAŞVURUSU  YAPMIŞTIR.   

BAŞVURU SONUÇLARI 2017  TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE AÇIKLANACAKTIR. 



 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.   

İSÖ’NÜN SULTANLARI TURNUVADALARA BAŞLADI. 



3 ARALIK  DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PANOMUZ. 



 

 

OKUL FUTSAL TAKIMI 

 

        2016-2017 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla beraber okul kız futsal takı-

mı kurulup antrenmanlara başlanmıştır. İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi tarihinde 

kurulan ilk kız futsal takımıdır ve ilk defa resmi müsabakalara katılmıştır. Kız fut-

sal takımımız antrenmanlarını derslerin aksamaması için öğle arasında yapmıştır. 

Bir aylık çalışmamızdan sonra takımımız hazırlık maçları yapmıştır.21 Aralıktan 

itibaren resmi müsabakalar başladı. Okulumuz grup müsabakalarında Şehit Ozan 

Onur İlgen Anadolu Lisesini 2-1, Turgut Özal Anadolu Lisesini 1-0 yenip Atakent 

İmkb Kız Tek. ML. İle berabere kalıp Grup birincisi olmuştur. İlerleyen günlerde 

üst tur müsabakaları oynanacaktır. Kızlarımızın gösterdikleri çabalarından dolayı 

tebrik ediyorum. 

       Okulumuzda geçen sene ilk defa kurulan erkek futsal takımımız 2 senedir 

antrenmanlara devam etmektedir. Takımımız sene başında katıldığımız Nike Halı 

Saha Futbol Turnuvasında Çeyrek final oynamıştır. Çalışmalara hazırlık maçlarıyla 

devam etmekteyiz. Erkek futsal takımımızdan bu seneki okullar arası turnuvadan 

başarı bekliyoruz.  

 MEHMET YAVUZ 

Beden Eğitimi Öğretmeni 



 
 

 

 

 

 

 KIZ FUTSAL TAKIMIMIZ  GRUP BİRİNCİSİ OLDU  TEBRİKLER . 


