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     Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Kıymetli Veliler ve Sevgili Öğrencile-

rim, 

     İSÖ Ailesi olarak çeyrek asrı geçen bir süredir eğitim öğretim çalış-

malarını sürdürmekteyiz. Eğitim öğretime başladığımız günden bu yana 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultu-

sunda ülkemizin çağdaşlaşması için yeni kuşakların yetiştirilmesi konu-

sunda ilk günkü heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi.  

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

ra okulda öğretmenin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır.” Başka bir 

sözünde ise “Milli Eğitim’in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek 

değil; daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, 

olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşün-

celi, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sa-

hibi genç yetiştirmektir.” Kurum olarak bunun bilincindeyiz. Atatürk ilke 

ve inkılapları ışığında ülkemize yararlı, vicdanlı, kendisi ve çevresiyle ba-

rışık, milli ve ahlaki değerlere gönülden bağlı, insan sevgisiyle dopdolu 

bireyler yetiştirmek için  çalışıyoruz. Sizlerin başarılarını gördükçe çalış-

ma azmimiz katbekat artıyor . 

     Özverili çalışmalarından dolayı tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, 

bu bülteni hazırlayan öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. 

     ÇALIŞAN BAŞARIR.                                  İsmail BAYAR 

                                                             Okul Müdürü 



 





 

Okulumuzdan 2017’de emekli olan Coğrafya Öğretme-

nimiz Mehmet KOÇER’e ve başka okula atanan Müdür 

Yardımcımız Oya Zeynep YILDIRIM’a, çalışmalarından 

dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında  

mutluluklar dileriz.  



Sosyal Etkinlikler Ekibi olarak Adana Büyükşehir 

Belediyesinin düzenlediği Şehir Tiyatroları Şenli-

ğine götürülmüş ve ESKİCİNİN TAZESİ adlı 

oyun, öğretmen ve öğrencilerimizle izlenmiştir. 

Okulu-

muzda yardıma 

muhtaç öğrenci-

lerimiz yararına 

kermes düzen-

lenmiştir. 



 

 

 

Okulumuz  

Rehberlik Servisi,  

öğrencilerimizin  

sınavlara hazırlanır-

ken moral ve motivas-

yonlarını yüksek tut-

maları amacıyla oku-

lumuz 12. sınıf  

öğrencilerini  

kahvaltıya götürmüş-

tür.  



Okulumuz öğrencileri 

Sosyal Etkinlikler Ekibi çalışma planı 

kapsamında Metropol sinemalarında 

gösterime giren AYLA filmine götürül-

müştür. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                ADANA GEZDİKÇE GÜZEL 

            İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü olarak okulumuz öğ-

rencileriyle 22.10.2017 tarihinde Karaisalı ilçesinde bulunan Kapıkaya ve Yerköprü Kanyonu 

ile Varda Köprüsü’ne, tarih kokan mekanlara bir gezi düzenledik. 

          Yapmış olduğumuz bu gezide doğayla bütünleşmiş vaziyetteki tarihi mirasımızı gurur 

ve mutlulukla ziyaret ettik. 

          Kapıkaya Kanyonu, binlerce yıldır insanoğlunun varlığına şahit olmuş ve bir o kadar 

daha şahit olacak, her yönüyle insanı büyüleyen bambaşka bir dünya. Yer yer oluşan şelale-

leri, dik kanyon duvarları ve tepelerdeki çam ağaçları ile dopdolu bir dünya. Bu dik duvarlar-

da bile yemyeşil, içinizi ısıtabilecek bir renk cümbüşüyle bitkilerin yetişebildiği, adeta canlı-

lık fışkıran muazzam bir yer. Son dönemde bu vadiye yapılan yatırımlarla turizm canlanmış il 

dışından da insanların ziyaret ettiği uğrak bir mekan olmuştur. Asma köprü ve merdiven 

korkuluklarıyla daha rahat dolaşma imkanı sağlanmış. 

          Varda Köprüsü, uzunluğuyla ve mimari yapısıyla dikkatimizi çeken altındaki renk cüm-

büşünü ilk günkü güzelliğiyle gözünüzde kolayca canlandırabileceğiniz ağaç kokulu; üzerin-

den treninden de halen yer yer geçebildiği, kullanıma açık, aldığınız havayı doruklarınıza ka-

dar hissedebildiğiniz, hissiyat duygusunun yüksek noktalarda olduğu bir köprü. Alman-Türk 

iş birliğiyle yapılmış olan bu köprü iki ülke arasında dostluk bağlarının güçlenmesini de sağ-

lamıştır. 

           Yerköprü, suyun bir mahzen gibi yeraltına daldığı, yeşilliklerle dolu görünümü ile bü-

yüleyen bir vadinin içerisinde adeta bir cennet parçası. Gittiğinizde rahatlıkla oturup yeme-

ğinizi yiyebileceğiniz restoranların ve mesire alanlarının bulunduğu bu güzel vadi; insanlar 

tarafından hafta sonlarının vazgeçilmez rotalarından birisi haline gelmiştir. Hayvanların ve 

ormanın birlikteliği sayesinde oluşan eşsiz melodisiyle huzur kokan bir bölge. 

           Öğretmenlerimiz Eyüp ÖTÜNÇ, Medine TÜYSÜZ ve Yasemin GEYGEL ile böylesine gü-

zel alanlarda gerçekleştirmiş olduğumuz gezimizde doğanın muhteşem döngüsüne, güzelli-

ğine, huzur verici ortamına tanıklık ettik. Bu eşsiz ortamı korumak adına elimizden gelen 

tüm gayreti gösterdik. Adana’dan yarım saatte ulaşabileceğiniz bu kanyonlar ve köprü, ziya-

retçilerini bekliyor. Eğer halen göremediyseniz şehrin gürültüsünden ve karmaşasından kur-

tulup dinlendirici, ruhu arındıran bu cennet parçasını mutlaka görmelisiniz.  

                                                                                                                            Kadir Karaduman  

11/E 

 





 

ERCİYES KAPADOKYA GEZİMİZ 

          23- 24 Aralık 2017 tarihleri arasında İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi olarak Kayseri ve Nevşehir illerine Kültür ve tanıtım 

gezisi düzenlenmiştir. Gezi ve Turizm Kulübü rehberliğinde yapılan gezide 23 Aralık‘ta 3917 metre yükseklikteki Erciyes Da-

ğı’nda bulunan kayak merkezi ziyaret edilmiştir. Öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte yaklaşık -10 C° sıcaklıkta kayak pistinde 

zaman geçirmişlerdir. İhtişamlı görünüme sahip bu volkanik dağımızı öğleden sonra terk ederek Kayseri ilimizi gezdik. Selçuklu 

ve Osmanlı Mimarisinin güzel örneklerinin bulunduğu bu ilimizi panoramik olarak gezdikten sonra Nevşehir ilimize yöneldik. 

Gece Nevşehir’de konakladık. Bulunduğumuz otelde sabah kalktığımızda hoş bir sürprizle karşılaştık. Gece kar yağmış ve şehrin 

üstünü yumuşacık beyaz bir örtü kaplamıştı. Tüm kafile kahvaltı sonrası Adana’da göremeyeceğimiz bu manzaranın tadını çıka-

rıp kartopu oynadık. 

         24 Aralık daha Kapadokya’yı ziyaret günümüzdü. Önce Hayal Vadisi’nde sonra da Ürgüp’te bulunan peribacalarını gezdik. 

Milyonlarca yıllık geçmişe sahip bu muazzam volkanik şekiller büyüleyici görüntüleriyle bizi karşıladılar. Gezi kafilemiz seyir 

terasından bu muhteşem manzarada bolca görüntü aldılar. Ülkemizde toprak işleme denilince ilk akla gelen, Avanos civarıdır. 

Burada ekibimiz için hazırlanan bir atölyede çanak, tabak, vazo gibi toprak malzemelerin nasıl yapıldığı ustalar tarafından uy-

gulamalı olarak gösterildi. Yapılan alış verişlerin ardından tarihi konakların bulunduğu alana geçildi. Asmalı Konak başta olmak 

üzere burada yapılan tarih kokan eserler gezildi.  

       Akşam saatlerinde bu doyumsuz gezimize üzülerek son verip Adana’ya doğru dönüşe geçtik. Bu eğlenceli, bilgilendirici 

gezimizin tekrarlanması sözüyle gezimizi sonlandırdık. 

                                                                                                       Yasemin GEYGEL – Eyyüp ÖTÜNÇ 
                                                                                              Gezi – Turizm Kulübü Rehber Öğretmenleri 





Okulumuz öğrencileri ile mezunlarımızı buluşturmak, geçmişle gelecek arasında köprü kur-

mak, aynı zamanda meslekleri tanınmak amacıyla okulumuz mezunlarından Aşkın Tüfekçi 

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Halil NACAR’ı ve Yaprak Psikiyatri ve Psi-

kolojik Danışmanlık Merkezinde görevli Klinik Psikolog Göksu GÖKTAŞ TELMAÇ’ı 

okulumuzda ağırladık. Keyifli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.  

                                                                                                       İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi 

                                                                                                                   Motivasyon Ekibi 





Okulumuz Resim Öğretmeni Sunullah Sevil gözetiminde öğrencilerimizin 
ders içi yaptıkları çalışmaları kasım ayı boyunca sergilenmiştir. 

  

“Sağlıklı Beslenme ve Obezite” konulu resim yarışması düzlenmiş-
tir.(1-22 Aralık) Resimler ocak ayı boyunca sergilenmiştir. 

  





TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği 

ile hazırlanan Çukurova 11.Kitap Fuarına öğrencilerimizin katılımı sağ-

lanmıştır.  

Adana Büyükşehir Belediyesinin, öğrencilere bayrak ve vatan sevgisini aşı-
lamak amacıyla 2’ncisini düzenlediği “Arif Nihat Asya’nın Bayrak Şiirini Gü-
zel Okuma Yarışması”nda okulumuzu temsil etmek üzere şiir yarışması dü-
zenlenmiş, yarışmada 1. olan öğrencimiz Erkam TAŞ bölge yarışmasına gö-
türülmüş ve bölge yarışmasında da 2. olmuştur. 



 

 

Biyoloji Öğretmenimiz  

Seydi KARABULUT rehberli-

ğinde bir grup öğrencimiz, 

Robotik ve Kodlama        

Şenliğine katılmak amacıyla 

çalışmalarını                      

sürdürmektedir. 

Öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek amacıyla okul kütüphanemizden en fazla 

yararlanan öğrenciler tespit edilerek her ay ödüllendirilmektedir. 

AYIN OKUYUCUSU 





ÜNİVERSİTELERİMİZİ TANIYALIM. 



MEVLANA’NIN FELSEFESİ 

     Fikirleri yaşadığı çağı aşarak günümüze kadar ulaşan, dünya çapında tanınan mutasavvıflardan biridir 

Mevlana. Mevlana’nın sevgisi, felsefesi evrenseldir; ırk, din, dil ayrımı yapmadan tüm insanları kapsar. 

Ona göre asıl mesele insandır ve dinler, felsefeler ve ahlak sistemleri insanı daha mutlu, daha değerli yap-

ma yolundaki vasıtalardır. 

     Mevlana’nın asırlar önce söylediği yedi öğüdü hala dünya çapında bilinmektedir. Bu öğütler tüm insan-

lara, insanlık dersi verme niteliğindedir. Bunlardan ilki cömertlik ile ilgilidir. ‘’Cömertlik ve yardım etme-

de akarsu gibi ol.‘’ öğüdü ile anlatılmak istenen, bizlerin paraya sahip olduğumuzda iyi ya da kötü istediği-

mizi yapabildiğimiz ve asıl önemli olanın bizim hangi yolu seçtiğimiz olduğudur. Para bizim seçimlerimiz 

doğrultusunda ya özgürleşmemizi sağlar ya da köleleşmemize neden olur. Örneğin bu konuyla ilgili Har-

ge’nin bir sözü vardır: ‘’Zenginlik, kendisine sahip olana ya hizmet eder ya da hükmeder.’’ Ayrıca bu öğü-

dünde Mevlana bizlere yardımseverliği vurgular. Başkalarına yardımcı olmak, hayatımızın her alanında 

gereklidir. Nasıl bir akarsuyun hayat veren suyu eksik olmaz, aka aka bitmez ise insan da her zaman yar-

dımda bulunmalı ve bu yardımları imkanları doğrultusunda sürekli yapmalı, hiçbir zaman kesmemelidir. 

Bizlere ‘’Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.‘’ sözüyle şefkatli olmamız konusunda öğütte bulunmuştur. 

Eğer şefkatli olmazsak kin kavramı ortaya çıkar. Kinin olduğu yerde sevgiyi bulamayız ki sevgi olmazsa 

da insan yaşadıklarından mutlu olamaz. Bu yüzden şefkat ve affedicilik, yani merhamet bir insan için 

önemli bir değerdir. Nasıl bir güneş her yere eşit ve sınır tanımadan doğar, bizler de sınır tanımadan şefkat-

li olmalıyız ki huzur ortamı olsun. İnsanların kusurunu araştırmak, açıklarını ortaya çıkarmak hiç kimseye 

yakışmayan bir davranıştır. Böyle bir insan, karşısındakinin güzel yanlarını görmezden gelir. Bir süre son-

ra da sadece kusur aramak insanı mutsuz eder, başkalarıyla güvenli ilişkiler kuramaz. Bu konuda Mevlana, 

‘’Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol.‘’ demiştir. Nasıl ki gece, gündüz görülen kusurları gizler, 

insan da karşısındakinin kusurlarından önce güzelliklerini görüp hayattan zevk almayı bilmelidir. İnsanlar 

sinirlendiklerinde kendine hakim olmazlarsa direkt öfkelerine yenilirler. Sert davranışlarla hem karşısında-

kini hem kendilerini üzerler. Ani öfkelenmelerden sonra zaten pişman olurlar. ‘’Hiddet ve asabiyette ölü 

gibi ol.‘’ öğüdü, bizlerin olağan durumlarda yeteri kadar sakin, soğukkanlı, ölü bedende olan kadar süku-

netli olmamız gerektiğini anlatır. Bunlardan başka, Mevlana’nın ‘’Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi 

ol.‘’, ‘’Hoşgörülükte deniz gibi ol.‘’, ‘’Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.‘’ öğütleri vardır. 

Bunlar da insanın karşısındakine yukarıdan bakmaması, alçakgönüllü olması; dil, din, ırk, inanç farklılıkla-

rına karşı hoşgörülü olması, karşısındaki insanla sahte bir maske takarak değil; kendi olarak, dürüst, doğru 

şekilde davranarak konuşması gerektiğini anlatır. Bu öğütlere uymayan insanlar, genelde yalnız ve mutsuz 

insanlardır.  

    Verdiği öğütlerden ve gösterdiği örnek davranışlardan da anladığımız üzere Mevlana felsefesi yalnız 

dini konularda değil; insanlık, ahlaki konularda da bize yol gösterir. Mevlana’nın bu öğütleri yüzyıllar geç-

mesine rağmen geçerliliğini korumaktadır. “Mutlu ve iyi bir insan nasıl olunabilir?” sorusunun karşılığını 

bizler bu öğütlerde ve Mevlana’nın daha birçok sözünde bulabiliyoruz.. 

                                                       Beyda Nur UZUNESER                                               

“Mevlana’nın felsefesinde insaniyet öğretisi” 

konulu kompozisyon yarışmasında okulumuzda 

birinci olan Beyda’yı kutlar, başarılarının deva-

mını dileriz. 



Okulumuz Almanca Öğretmeni Yasemin GEYGEL, 5-25 Kasım 2017 ta-

rihleri arasında  Alman Akademik Değişim Servisi aracılığıyla Alman-

ya’da  Ellwangen,  Peutinger  Gymnasium’da  incelemelerde bulunmak, 

gözlem ve araştırma yapmak, bilgi edinmek  amacıyla misafir öğretmen 

olarak derslere katılmıştır. Buradaki gözlem ve deneyimlerini dönüşte 

okulumuzda öğrenci ve öğretmenlerle paylaşarak daha iyi bir Almanca  

eğitimi için kullanacaktır. Bu çalışmalar ayrıca A2 dışında B1 düzeyinde 

öğrencilerin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.   


