
  



 

 

 Bütün ümidim gençliktedir. 

Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz 

kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. 



Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, 

muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli 

budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu 

hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir 

gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye 

atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! 

Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 

Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri 

zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 

memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm 

ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar 

gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar 

sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. 

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin 

evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve 

Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 

kanda mevcuttur!  

Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927  

  

 



Ey Büyük Ata, 

Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, 
değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbâlde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan 
döndürmeyecektir. Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç 
ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her 
atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak, 
eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve 
nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklâl ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern 
silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve 
yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu aziz vatanın toprakları üzerinde 
yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın 
ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek, gerçek 
amacımızı olacaktır. 

Ey Türk'ün büyük Ata'sı ! 

İstiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne 
olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her 
güçlüğü yenmek azmindeyiz. 

Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz 
bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş 
uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük 
Türk ulusuna adarız.  

Türk Gençliği 



Merhaba, 

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

temalı 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 

kısıtlaması olmadan konuk olalım dedik sizlere.   

Özler E Bültenimizi Her ay   oluşturmayı düşünüyoruz. 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, hepimiz olabilmek...  

Oturup da nelerimiz var, neler yapmışsıza bakınca  kısa bir sürede  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 

değerlerine 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 

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

güçlü akademik kadrosuyla Milli Eğitim camiamızın en saygın okullarından birisiyiz. 

Bu iddia büyük bir gurur vesilesi ama  aynı zamanda  büyük bir sorumluluk yüklüyor 

bize. Bu sorumlulukla ,bize yakışanı yapmak için kolları sıvadık.  Çalışmamızın   ” 

İSÖ’LÜ OLMAK BİR AYRICALIKTIR” a yakışır olmasını  istedik . Okul  Yaratıcı 

Yazarlık ekibi olarak  istedik ki bizden, yapıtlarımızdan başarılarımızdan  haberdar 

olun, bu düşünceyle yola çıkıp hazırladık e bültenimizi. Bunun için  bir kuyumcu 

titizliğiyle işe koyulduk 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 

CUMA ÖZCAN 

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  olarak yeni bir yayınla karşınızda 

olmaktan gurur duyuyorum . Bu yıl  özel sayı “ CUMHURİYET VE ATATÜRK “ 

bülteniyle yayın hayatımıza kaldığımız yerden devam ettik. Şimdi de sizlere 

yeni bir yayın sunmaktayız. İSÖ ailesi olarak alışılagelmiş  yayınlarımızdan 

farklı şekilde, bilgisayar 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 Ekim  E Bültenimiz ile. 

“Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, 

şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu 

kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve 

milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu 

uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. Atatürk “ 

Kurum olarak bunun bilincindeyiz. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında 

ülkemize yaralı ,vicdanlı, insan sevgisiyle dopdolu 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 ediyorum. 

CUMA ÖZCAN 

Okul Müdürü 



 

İsmail Safa Özler olarak “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK 
GÜNÜ ''  Kapsamında 09.09.2019 13.09.2019 tarihleri arasında etkinlikler 
düzenledik  



 

OKULUMUZDA DÜZENLENEN 29  EKİM  “CUMHURİYET VE ATATÜRK “TEMALI  
KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA  ESERLERİYEL DERCEYE GİREN  İŞİLAY KOLİK ,TUĞÇE 
ÖZÇELİK VE RÜZGAR BULDUKLU  OKULUMUZ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ. 



 

                                     İL MİLLİ EĞİTİMİN DÜZENLEDİĞİ “ATATÜRK VE CUMHURİYET” KONULU 

KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA  IŞILAY KOLİK  ADLI ÖĞRENCİMİZ   ESERİYLE İLÇE 1.Sİ ,İL 

İKİNCİSİ OLDU. ÖĞRENCİMİZ  İL MİLLİĞ EGİTİM VE OKULUMUZ TARAFINDAN  

ÖDÜLLENDİRİLDİ. BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR ATEŞİN DESTANI 

Anadolu’nun kalbinde tutuşan bir ateş, eli silahlı işgalci iblisleri kavuran, kalbi “vatanım” 

diye atanları ısıtan bir ateş…  Daima harlanan, huzmeleri göğe yükselen bir kor, her dalgası bir 

yörük obasının enerjisini taşıyan, değdiği her yerde bir iz bırakan yüce ve kudretli bir nâr’ın 

öyküsüdür bu.Onu söndürmeye çalışanları kül eden, onunla beraber yanıp kıvılcımlarını büyütmek 

isteyenlere od olan, yılların görmüş geçirmişliğine ve geleceğin ışığına sahip olan, gerektiğinde ışık 

saçan, gerektiğinde kör eden, en karanlık mağaralarda yol bulduran, en korkunç şeytanları ürküten 

bir ateşin destanıdır bu. 

 

 

 



 

 

Bu ateş, milli mücadele ateşidir. 

Emin ellerde olunca füsun fışkıran bu ateş, Erciyes kadar yalnız ve Kızılırmak kadar da başına 

buyruktur. Bir aşığın sazı, bir ozanın sözü kadar onurlu ve dimdiktir, kimsenin emri altına da girmeye 

niyeti yoktur. Ama bir gün bu ateş, öyle birinin yolunu aydınlatmış ki; bakan mavi gözlerin gücüyle iyice 

körüklenmiş, hiç olmadığı kadar güçlü yanmaya başlamıştır. O masmavi gözler de yanar ta içinden, çıra 

olur milli mücadele ateşine. 

Mavi gözlü yüce komutan, ateşin yakıp yıkabilecek gücünü dizginlemiş. O ateşin evleri 

ısıtmasını, kor karanlığa bir meşale olmasını, ocakları kaynatmasını sağlamış. Bununla da kalmamış, 

ateşin minik huzmelerini başka yerlere de taşımıştır. İzmir’de yakmıştır ateşi önce, sonra da Erzurum’da, 

Sivas’ta, Kastamonu’da, Maraş’ta, Eskişehir’de harlanmiş. Öyle yakmış ki ateşi, güneşi bile gölgede 

bırakmış, tüm acuna meydan okumuş. 

Milli mücadele ateşine tekrar bakmış mavi gözlü komutan, ateşin yandığı her yerden çıtırtılar 

çıkardığını duymuş. Tüm bu çıtırtıların, kontrol edilmezse büyüyüp mahşer yerine döneceğini fark etmiş. 

Ateşten çıkan seslerin uyumsuzluğu bir an olsun yıldırmamış komutanı ve silah arkadaşlarını. 

Birleştirmişler o muhteşem ateşi. Her ses birbirine bir çengel gibi takılmış, parçalar bütünü oluşturmuş, 

milli mücadele ateşi birleşip dev bir alev topu olunca; ortaya inanılmaz bir ezgi çıkmış. Bir zafer 

türküsünün, bir acı ağıtın, yürek dağlayan bir bozlağın ve neşe saçan bir maninin ince detaylarını 

barındıran; ancak cennet suyundan alınabilecek bir lezzete sahipmiş bu ezgi. 

Yüce komutan, Mustafa Kemal Atatürk, bu ezgiyi gönlüne bağlayıp yola koyulmuş. Savaştan 

çıkmış ülkesinin her bir köşesinden, bu ezgiye sahip çıkacak, bu ateşi harlayacak kahramanlar aramış. 

Yakup Kadri ateşi harlamış kalemiyle, Halide Edip gür sesiyle destek olmuş alevlere, Reşat Nuri taşımış 

ateşi gittiği her yere… 

Kendine has tınısı, yol gösteren kudreti, tüyleri diken diken eden gücü ile bu ateş: epik 

kahramanları ile cumhuriyetimizi Anadolu’nun bağrında doğurmuştur. 

Milli mücadele ateşiyle doğduğundandır cumhuriyetimizi delicesine sahiplenmemizin sebebi. Biz 

cumhuriyetimiz varlığı için ‘Kerem’ oluruz, o bizim tüm sevdalarımızın ‘Aslı’sıdır çünkü. Kaç tane 

milletin böyle kıymetli bir vuslatı olmuş ki?  Bir gazinin gözündeki gurur yahut bir şehit annesinin 

kalbindeki acı, hepsi aynı ateşin huzmelerinden çıkmıştır. Aziz ve mahzun milletimin en coşkun ateşi, 

tüm bu fedalar senin içindir! Babasız kalan ocaklar da senin içindir, asılan her bayrak da senin korların 

içindir! 

Cumhuriyet her bir satırı aşkla yazılmış bir şiirin, her bir örgüsü efsunla örülmüş Anadolu kızının, 

her bir adımı yeri titreten efenin yaktığı ateşlerin birleşimidir. Alevlerin içinde herkes kendinden bir 

parça görür, her bir parça damarlarımızda akan asil kanı kaynatır. Cumhuriyet, dahi bir komutanın ve 

fedakar vatanseverlerin ortak yaratımıdır. Cumhuriyet bir bilinçtir, halkın her bir kesiminin eşsiz 

özverisiyle oluşturulmuş en kıymetli mücevherimizdir. 

Verdiğim her selam, çıktığım her yol, attığım her adım; cumhuriyetimin ve onun getirdiği tüm 

değerlerin ateşi uğrunadır. 

Bu yüce ateş uğruna yananlara, ne mutlu! 

IŞILAY KOLİK 

 



 

 

MİLLİ EĞİTM  BAKANLİĞİNİN DÜZEBLEDİĞİ  ÖĞRETMENLER 

ARASI MASA TENİSİ  TURNUVASI YARIŞMASINDA  FELSEFE  

                   ÖĞRETMENİMİZ  

ŞİRİN  KESEMENLİ  HANIM  İL İKİNCİSİ  OLMUŞTUR.  

 



 

 

 

 
 

 OKUNACAK KİTAPLAR 

• SADİ -GÜLİSTAN 

• BALZAC-VADİDEKİ ZAMBAK 

• VİKTOR HUGO-SEFİLLER 

• TURGENYEV-BABALAR VE 

OĞULLAR 

• TOLSTOY-SAVAŞ VE BARIŞ 

• JACK LONDON-BEYAZ DİŞ 

• E. HEMİNGWAY-ÇANLAR KİMİN 

İÇİN ÇALIYOR 

• İVO ANDRİÇ-DRİNA KÖPRÜSÜ 

• JOHN STEİNBECK-FARELER VE 

İNSANLAR 

• CENGİZ AYTMATOV-GÜN OLUR ASRA 

BEDEL  

 

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 

21/10/2019-

25/10/2019 

MÜRACAAT  

Türk Dili ve Ed. 

Öğretmenleri: 

Selver YAZICI 

Müjgan ÜNVER 

Medine TÜYSÜZ 

 

ÖDÜLLER 

 

* Birinci :500 TL 

* İkinci   : 400 TL 

*Üçüncü : 300 TL 

OKUMAK KURUM OLARAK VAZGEÇİLMEZİMİZDİR.  .DÖRDÜNCÜSÜSNÜ 

DÜZENLEYECEGİMİZ  KİTAP OKUMA YARIŞMAMIZIN  AFİŞİ VE  ŞARTNAMESİ. 



 

 

 
OKUYAN KAZANIR 

İSO OKUYAN YILDIZLARINI ARIYOR 

İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
Madde 1 : İsmail Safa Özler  Anadolu Lisesi 9,10,11ve 12. sınıflar  arası “Kitap Okuma Yarışması”  

AMAÇ :  
Madde 2: Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlar ı doğrultusunda; İsmail Safa Özler  Anadolu Lisesi 9,10,11ve 

12'inci sınıflar arasında öğrencilerin dikkatlerini kitaba çekmek ve yoğunlaştırmak, kitap okumaya olan ilgiyi 

artırmak, öğrencinin okuduğu kitaba göre anlama seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu 

geliştirmek, okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır. Öğrencilere; okuma alışkanlığı, okuduklarını 

değerlendirip yorumlama becerisi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırma; öğrencilerin 

hayata farklı açılardan bakabilmelerini sağlama.  

YASAL DAYANAK: Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlar ı Sosyal Etkinlikler  

Yönetmeliği’nin Toplum Hizmeti başlıklı 12. maddesinin e bendinde yer alan “Toplumda Türkçeyi doğru, güzel 

ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak.” 

hükmü.  

Madde 3: Yarışma esaslar ı, 2569 sayılı Tebliğler  Dergisinde yayınlanan Şubat 2005 tar ihli Sosyal 

Etkinlikler yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.  

HEDEF KİTLE: İsmail Safa Özler  Anadolu Lisesi 9,10,11ve 12. Sınıf öğrenciler i.  

TEMEL İLKE  
Madde 4: Gönüllülük ve planlılıktır .  

DUYURU  
Madde 5: Kültür -Edebiyat panosuna afiş ve plan asılacak, okulun belirli noktalarında da afişler bulundurulacak. 

Görevli öğrenciler ve tüm okul öğretmenleri tarafından sınıflarda gerekli açıklamaların yapılması sağlanacak.  

YER :İsmail Safa Özler  Anadolu Lisesi  
YARIŞMAYA ESAS TEŞKİL EDEN KİTAPLAR: 

OKUNACAK KİTAPLAR 

• SADİ    -GÜLİSTAN 

• BALZAC-VADİDEKİ ZAMBAK 

• VİKTOR HUGO-SEFİLLER 

• TURGENYEV-BABALAR VE OĞULLAR 

• TOLSTOY-SAVAŞ VE BARIŞ 

• JACK LONDON-BEYAZ DİŞ 

• ERNEST HEMİNGWAY-ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR 

• İVO ANDRİÇ-DRİNA KÖPRÜSÜ 

• JOHN STEİNBECK-FARELER VE İNSANLAR 

• CENGİZ AYTMATOV-GÜN OLUR ASRA BEDEL 

 
 KATILIM ŞARTLARI:  
Madde 6: Yarışmaya İsmail Safa Özler  Anadolu Lisesi 9,10,11ve 12.  

sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilirler.  

Madde 7:Başvuru süresinde başvuruda bulunan öğrenciler  katılabilir .  

Madde 8:Heröğrenci başvurular ını katılım formlar ındaki ilgili yer ler i eksiksizce doldurarak  

22/10/2019   tarihine  kadar komisyon üyeleri SELVER YAZICI,MÜJGAN ÜNVER   ,MEDİNE TÜSÜZ ‘e 

bizzat teslim edeceklerdir.  

YARIŞMA TAKVİMİ  

İlk başvuru tarihi: 14/10/2019 
Son başvuru tarihi: 22/10/2019 . tarihinde  saat 12.30 a kadar.  

Yarışma sınavı:  Nisan  2020  4 . Hafta (Net tar ih daha sonra öğrencilere duyurulacaktır .)  

Sonuçların duyurulması: Sınavdan  üç  hafta sonra  

Ödül töreni:  Mayıs  2020  3. Haftası ( Tören günü ve saati sonradan belir lenecektir .)  

YARIŞMANIN (SINAV)YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT:  
Madde 9: Yarışmanın yapılacağı gün ( Nisan  2020  4 . Hafta) duyurulacaktır , sınav uygun sınıflarda 

yapılacaktır.  
Madde 10: Sınav saat 09:20’da başlayıp 12:10 da sona erecektir. 



 

 

YARIŞMANIN ŞEKLİ:  
Madde 11: Sınava girecek yar ışmacılar ın yanında öğrenci belgesi, kurşun kalem ve silgi bulunmalıdır .  

Madde 12: Yarışma başlangıcından itibaren ilk 40 dakika içinde öğrencinin yar ışmadan ayr ılmasına izin 

verilmeyecektir.  

Madde 13: Yarışma sorular ı, Türk Dili Edebiyatı Öğretmenler ince oluşturulacak Komisyon tarafından 

hazırlanacak ve değerlendirilecektir.  

Madde 14: Yarışma 5 şıklı 100 adet test sorusundan oluşacaktır . Optik forma işaretlemeler  yapılacak 

Cevaplama süresi 100 dakikadır. Her soru aynı puan değerinde olup, yanlış seçeneğin işaretlenmesi durumunda 

doğru cevaplar bundan etkilenmeyecektir.  

Madde 15: Sorular , yukar ıda belir tilen kitaplar ın okunup anlaşılma düzeyini ölçmeye yönelik bir  nitelikte 

olacaktır. Hazırlanan sorular, okunacak kitaplardaki bilgiye bağlı kalınarak, okunma, kavrama ve anlaşılma 

düzeylerini ölçmeye yönelik nitelikli sorulardan oluşacaktır.  

Madde 16:Başvuru süresinin bitimini takip eden günde yar ışma ve etkili okuma hakkında bilgi amaçlı 

toplantı yapılacaktır.  

Madde 17:Birincilik ödülünü almak için 70 doğru cevaba sahip olmak gerekir.  

SONUÇLARIN DUYURULMASI ve ÖDÜL TÖRENİ:  
Madde 17: Yarışma sonuçlar ı üç hafta içer isinde açıklanacak olup, dereceye giren öğrenciler   

Mayıs ayıda ödüllendirilecektir.  

Madde 18:Başar ının eşitliği halinde; alt sınıftaki öğrenciler  öne geçer . Eşitlik halinin devamında öğrencinin 

doğum tarihi esas alınır; yaşı küçük öğrenciler öne geçer. Yaşlarında da eşitlik olursa, yanlışı az olan öğrenci öne 

geçer.  
Madde 20: Yarışmanın organizasyonundan, komisyon üyeleri ve İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi müdürlüğü sorumludur  

ÖDÜLLER  
- Birinci;  500,00 TL (Beş yüz lira) + plaket  

- İkinci   ; 400,00 TL (Dört yüz lira)+plaket  

- Üçüncü  ; 300,00 TL (Üç yüz lira )+plaket  

- Dördüncü; plaket  

-Beşinci; plaket  

-Altıncı ;plaket 

 

AÇIKLAMALAR  
1. Sınav tek oturumda yapılacaktır.  

2. Yazılı sınavların sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi, İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Müdürlüğünce 

Edebiyat, Öğretmenlerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından yürütülecektir.  

3. Sınavlarda görevlendirilecek gözetmen öğretmenler, Edebiyat ve komisyon üyeleri dışındaki öğretmenler 

arasından belirlenecektir.  

4. Sınav süresi 100 soru için 100 dakika, Sınavdan, ilk 40 dakika ve son 10 dakika çıkmak yasaktır.  

5. Kitapçıklar A - B olarak ayrılacak ve öğrencilerden toplanacaktır. Cevap anahtarı internet sitesinden 

yayınlanacaktır.  

6. Soru ağırlığı kitap hacmi temel alınarak belirlenecektir.  

7.İtirazlar öğrencinin edebiyat öğretmeni tarafından yürütme kuruluna dilekçe ile yapılır. Bunun dışındaki itirazlar 

kabul edilmez.  

8. Eşitlik olması durumunda öncelik sırası;  

- alt sınıftaki öğrenci  

-yaşı küçük öğrenci  

-doğru cevap sayısı fazla olan öğrenci şeklinde olacaktır. Eşitliğin devamı durumunda sonuçlar kura ile 

belirlenecektir.  

9. Ödül töreni müdürlüğümüzce belirlenecek bir tarihte yapılacaktır.  

10.Okul idaresi seçilen kitapların temini için öğrencilere yardımcı olacaktır.  

Komisyon Üyeleri:  

 

SELVER YAZICI             MEDİNE TÜYSÜZ                            MÜJGAN ÜNVER  

T.Dili ve Ed. Öğrt.                  Tarih Öğrt.     T.Dili ve Ed. Öğrt.    

 

         14.10.2019 

CUMA ÖZCAN 

Okul Müdürü 



 

 

t 
KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNUN DÜZENLEDİĞİ  

BİR KİTAP BİR İNSAN PROJESİ  

KİTAP TOPLAMA  

KANPANYASI SAYESİNDE  

KÜTÜPHANEMİZ BİRAZ DAHA ZENGİNLEŞTİ. 

.BİR KİTAP 

BİR İNSANI, 

BİR  İNSAN  

DÜNYAYI 

DEĞİŞTİRİR.  

 

OKUL KÜTÜPHANEMİZ 

İÇİN ÖĞRECİ, VELİ VE 

ÖĞRETMENLERİMİZDEN 

KİTAP BAĞIŞI BEKLİYORUZ.  



2019-2020 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME 
KURSLARIMIZ 

BAŞLADI 

2019-2020 ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTIMIZ YAPILDI2018-2019 

ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMALARINI BAŞARIYLA TAMAMLAYAN AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM VE DENETİM 
KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDERKEN 

2019-2020 ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇİLEN 
VELİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ. 



DEGERLER EKİBİNİN  AŞURE  GÜNÜ ETKİNLİĞİ TÜM ÖĞRENCİLERİMİZLE 

GERÇEKLEŞTİ..DĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK BİZİM İŞİMİZ. 

DOSTU OKUL PROJESİ KAPSAMINDA İLK DERSTEN ÖNCE YAPILAN KÜLTÜR FİZİK HAREKETLERİ 
ETKİNLİĞİMİZ OKULUMUZUN TÜM BREYLERİNİN KATILIMIYLA HER SABAH GERÇEKLEŞTİRİLDİ.  



OKUL OLARAK DOĞAL AFETLERE  HAZIRLIK AMACIYLA TABİKATLARA ARA 

VERMİYORUZ. YANGIN  VE DEPREM TABİKATI GERÇEKLEŞTİRDİK. 

03.10.2019 TARİHİNDE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ UZMANI 
DOKTOR NEZAKET ERDOĞAN TARAFINDAN KOAH KONULU SEMİNER 

VERİLDİ 



GEZİ TANITIM VE TURİZM KULÜBÜ TARAFINDAN COĞRAFYA ÖĞRETMENİ EYYÜP 

ÖTÜNÇ ÖNCÜLÜĞÜNDE  5 EKİM 2019 TARİHİNDE KARAİSALI CİVARINDA YER 

ALAN KAPIKAYA VE YERKÖPRÜ KANYONLARI İLE VARDA KÖPRÜSÜ’NE 

GÜNÜBİRLİK GEZİ DÜZENLENMİŞTİR. 



 OKUL DART ERKEK TAKIMIMIZ 29 EKİM CUMHURİYET KUPASINDA İL 
BİRİNCİSİ OLDU.  

 



2019-2020 ÖĞRETİM YILI 9. SINIF VELİ TANIŞMA ETKİNLİĞİMİZ  12.09.2019 
TARİHİNDE OKULUMUZ BAHÇESİNDE  YAPILDI. MÜZİK ÖĞRETMENİMİZ 

HAYRİYE AKPINAR KORDİNATORLÜĞÜNDE ÖĞRENCİLERİMİZ 
VELİLERİMİZE MÜZİKLERİYLE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI. 

  


