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Okul Adına Derg� Sah�b�:
Hal�l BAŞ

Yazı Sorumluları:
Ayşe Akış

Müf�de Eren
 

Kapak Tasarım:
Müf�de Eren

 

Sayfa Düzenler�:
Ayşe AKIŞ 
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Cem�le BAKIR
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               Okul sadece dört yanı
duvarla çevr�l�, tepes�nde dam
olan yer değ�ld�r. Okul her yerd�r.
Sırasında b�r orman, sırasında
dağ başı. Öğrenmen�n, b�lg�n�n
var olduğu her yer okuldur.
Tulum Hayr�: Allah aşkına hocam,
bu okulda �nsan ne öğren�r?
Mahmut Hoca: Yaşamayı,
mücadele etmey�, doğa �le
savaşmayı öğren�rs�n�z. B�lg�l�
olmayı, en öneml�s� kend�n�ze
karşı saygıyı öğren�rs�n�z.
Bugün okul evde... Mutfakta,
salonda, balkonda. Öğrenecek
çok şey, yapılacak çok �ş var. 
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KARANTİNA GÜNLÜKLERİ 

özel sayısı 
uzaktan eğ�t�me geçt�ğ�m�z
günlerde öğrenc�ler�m�z�n ,

öğretmenler�m�z�n 
evde yaptıkları çalışmaları �le

karşınızda .

İÇİNDEKİLER 

Merhaba, Eyup ERDOĞAN
Okumalarımız
İKAL'�n Şefler� 
Azra'nın Mutfağ�ndan
P�zzalar Ege Topal'dan 
Evde B�r Gün, Defne Ayma
B�r Masal,  Aleyna Kocahan
Okulumuzdan Haberler
 Stay at Home / Evde Kal 
Yeş�l Çevre - Tem�z Hava 
Kağıt Katlıyoruz, Seda Altay
Sağlıklı Günlerde
Görüşmek Üzere. 
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   Evde kaldık
ama eğ�t�mden kalmadık,
sağlıkta kaldık öğret�me de
devam ett�k. Çünkü İKAL
devamsızlık yapmaz. Her �ş�n
başı sağlıktır. 
     Eğ�t�m- öğret�m, başarı,
mutluluk, sınav, mezun�yet,
madalya, kupa, mutluluk,
heps� sağlık üzer�ne �nşaa
ed�l�r.
      Çünkü İKAL EVDE .
       
      B�z zor zamanların nasıl
kolay kılınacağına �nanan b�r
m�llet�n fertler�y�z. Bu corona
günler� geçecek okul günler�
ger� gelecek. Sen�n
gülüşünü  güler yüzle
karşılayan öğretmenler�n
kapıda bekl�yor olacak.

Merhaba!

Eyup ERDOĞAN  

 ismail Kulak Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü 
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          Tutunamayanlar'ı okuyorum Oğuz
Atay'ın. 
" Korkuyoruz, Düşünmekten ve sevmekten
korkuyoruz. İnsan olmaktan korkuyoruz. " 
kitapta altını çizdiğim cümle. 
                             Damla Yıldırım 9 A 

          10 DAkika 38 Saniye... Elif Şafak'ın . 
Değişmeyen tek şey , insanın insana
bağlılığıydı. 
 
                            Azra ZAloğlu ,  9 A 

        On bir yaşındaki  Melody nin fotoğraf
hafızası vardır ,her şeyi kaydeder ama
koşamaz , yürüyemez ve yazamaz ama bir
mucize olur ve Melody kafasındaki sesi
keşfeder.
 
                            Burak Deligöz , 9 E 

OKUMALARIMIZ
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        Katıldığı bir yarışmada dereceye giren
Birce, Allianoi Arkeolojik Kazı Alanı'nda
bir haftalık tatil kazanıyor. Bu tatilde Birce
ve arkadaşları Allianoi Antik Kenti'nin
izini keşfediyor. Ancak bu keşif,
beraberinde pek çok tehlikeyi getiriyor.
Çünkü eski çağlardan kalan bu antik
kentte bulunan bir kristal, dünyanın su
dengelerinin dört merkezinden biri olarak
biliniyor. Mısır devleti için çalışan casuslar
bu dengeleri değiştirmek için hiç vakit
kaybetmeden harekete geçiyor. Ellerinden
bırakamadıkları Gizli Geçitleri Bulmanın
Yolları isimli kitabın verdiği ipuçlarıyla
şifreleri tek tek çözen Birce ve
arkadaşlarını unutamayacakları bir son
bekliyor.
 
                           Ahmet Yücel , 9 A 

       Ahmet Şerif İzgören'in Kitabı. 
" Bir gün bakarsın uzun sandığınız
koca bir hayat geçip gidivermiş. " 
Ben bu cümlenin altını çizdim. 
 
                            Ecem Çiçek ,  9 E 

     Ivo Andrić'in 
 Balkanları anlatan 
 Drina Köprüsü 'nü Ege
Topal öneriyor. 
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         XV.Louis dönemi Fransız sarayının
en etkin kadınlarından Madame de Prie ,
bir gün kralın gözünden düşer ve
Normandiya'da bir köye sürülür.Bundan
dolayı artık kendini tarihe geçirmek için
çeşitli olaylarda baş karakter olmasiyla
başından geçen olayları konu edinir.
Stewan Zweig'ın  elinizden 
düşüremeyeceğiniz çok güzel bir eseri...
                                  
                               Helin Dokuzcu, 9 A 

Buse Yudum Yağlı, 

9 A 

Şiir okumanın da tam

zamanı... Şiiri sizin için

 Pelin Şevval Ak  ( 9 E ) seçti. 
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İKAL'İN ŞEFLERİ 
P A S T A L A R ,  B Ö R E K L E R ,  Ç Ö R E K L E R . . .
H E P S İ  İ K A L ' İ N  Ş E F L E R İ N D E N  

Kakaolu Puding 

Doğa Bıraktuğ, 9 A 
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Azra'nın
Mutfağından 
 

     Mutfakta çalışmak

organizasyon ister. 

Ne kullanacağınızı, ne zaman,

nasıl bir araya getireceğinizi

planlamalısınız. 

Matematik ister, neyi ne kadar

kullanacağınızı ölçeceksiniz. 

Özen ister, yaptıklarınızı bir

resim gibi sunacaksınız. 

    Mutfakta çalışmak hayatın en 

 önemli derslerinden biridir. 
Fındık lahmacun

Hamuru icin:1 yemek kaşığı
Kuru maya

1 tatlı kaşığı toz seker
1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyagı
1.5 su bardağı ılık su

Alabildiği kadar un( ele
yapışmayacak kadar)

İçi için :250-300gr kıyma
2-3 adet soğan

Yarım bağ maydanoz
2 domates rendesi

2 kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı biber
salçası Çok az yağ

İç geniş bir kapta iyice
yoğurulur. Hamur da ele

yapışmayacak kıvama
gelene kadar yoğurulur.

Daha sonra hamurlar küçük
küçük iyice ve ince olacak

şekilde açılır. Sonra
üstlerine kıyma koyulur ve
fırın verilir. Fırında 200-250

derecede 25-30 dakika
pişirilir.Afiyet olsuun :)
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" İT 'S  GRİLLED  TO  PERFECTİON ,

ALL  THE  JUİCES  JUST  COME  OUT
AND  THE  SAUCE  MAKES  İT  EVEN
BETTER"

Pizza hamuru için:

 4-5 bardak un

2 kaşık kuru maya

Yarım kaşık tuz

2 bardak ılık su

 1 yumurta

1 bardak yoğurt

 1 çay bardağı süt

3-4 kaşık zeytinyağı

Alabildiğine un

 

Üzeri için: 

Rendelenmiş kaşar

peyniri- Sucuk,

mantar, zeytin ve

istediğiniz her türlü

malzeme

PİZZALAR 
EGE
TOPAL'DAN...
Pizza yapmanın bu kadar kolay
olduğunu ben de bilmiyordum.

Denemelisiniz. 

Hamur malzemelerini karıştırın ve
yumuşak  bir hamur elde edin. 

 15-20 dakika dinlendirin.
Hamur güzelce kabarsın, mayalansın.  
Tezgahın üzerine un serptikten sonra

elinizle bastırarak açın. 
Pizza hamurunu açarken elinizi

unlamayı unutmayın;) 
. Pizza hamurunu tepsi boyutlarında

açtıktan sonra tepsiyi yağlayıp
yerleştirin. Çatal ile pizza hamurunu

birkaç yerinden delin.( Bunu tarif
sitelerinden aldım , elbette. ) 

 Bu sayede kabarmayacak,( Eminim
fizikle bir bağlantısı vardır,

araştıracağım) 
Üzerine pizza sosunun sürün.
 En üste  pizza malzemelerini

yerleştirin.- Önceden ısıtılmış 200
derece fırında 20-30 dakika peynirler

kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.. dergİKAL/9
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Evde B�r Gün 
Defne Ayma , 9 E 

       Ben günümün çoğunu müzikle  ilgilenerek

geçiriyorum. Sabah uyandığımda dersleri

dinledikten sonra kahvaltımı yapıyorum.

Kahvaltım bittikten sonra spor yapıyorum. Bir

buçuk iki saat boyunca dans ettikten sonra ara

veriyorum. Eğer yeni bir koreografi

öğreniyorsam bir süre izledikten sonra dansa

başlarım ,eğer  önceden bildiğim bir dans ise

kendimi videoya çeker ve hatalarımı bulmaya

çalıştıktan sonra hatalarımı düzeltirim. Ara

verdikten sonra müzik dinlerken ya mandala

boyuyorum ya da çizim yapıyorum. 

Tabii ki okulumu ve

arkadaşlarımı özlüyorum.

Sonuçta telefonlar

gerçekten duyduğumuz

sevgiyi aktarabilen

cihazlar değiller.
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Ş��r  Seç�m�: Ervasu Kocagöz, 9 E 
Öğleden sonra müzikle

ilgilenen bir

arkadaşımla görüntülü

konuşurken vokal

çalışıyorum ve sesimi

daha düzgün

kullanmayı deniyorum

ya da notalara ve

şarkının gidişatına

göre notayı alçaltmayı

veya yükseltmeyi.

Arkadaşımla 1 saat

konuştuktan sonra 1

saat daha kendi

başıma çalışıyorum.

Vokal çalışmalarından

sonra akşam yemeği

yiyorum. Akşam

yemeğini yedikten

sonra yabancı dillere

çalışıyorum. İki saat

yabancı dil çalıştıktan

sonra yine bir buçuk,

iki saat dans ediyorum.

Kişisel bakım

yaptıktan sonra

yabancı dizi izliyorum.

Her 3 hafta da bir

Kore'deki müzik

şirketlerine online

başvuruda

bulunuyorum.
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  Köy halkı için sıradan bir günde, her şey tıkırında,
çobanımız hayvan otlatma yolundaymış. Bir süre sonra
yol tamamlanmış, hayvanlar otlanırken çobanımız ağaç
altında dinlenmekteymiş. Birden yanına en sevdiği ineği
olan Sarıkız uzanmış. Bu duruma alışan çoban aldırış
etmemiş . Sarıkız birden çobana güneşin ne kadar
parlak olduğundan bahsetmiş. Çoban gözlerini
sayamayacağı kadar açıp kapatmış ama Sarıkız hâlâ
ondan bir cevap beklemekteymiş. Sarıkız biraz daha
beklemiş lâkin dönüt alamayınca devam etmiş söze, "
Gece yıldızlar en az bu güneş kadar parlak olduğu vakit
gel sütümü sağ, seni çok sevindirecek belki de bu
sefillikten kurtulmana yarayacak bir sürprizim olacak."
demiş ve çobanın yanından kalkarak arkadaşlarıyla
otlanmaya devam etmiş. Çoban  kalakalmış ağacın
altında , içinden "Bunlar gerçekten yaşandı mı?" diye
düşünmeden edememiş. Çoban bu şaşkınlığını
atamamışken üzerinden hayvanlarını, biricik dostlarını,
alarak çıkmış evin yoluna. Vardığında hemen hayvanları
ahırlarına bıraktıktan sonra koşarak evinin banyosuna
gitmiş. yüzüne su çarpmış, belki rüyadır diye, Sarıkız'ın
söyledikleri beyninde hâlâ yankılanmaktaymış.
Çobanımız geceye kadar türlü işlerle kendini avutmaya
çalışmış ve nihayet  yıldızların en parlak olduğu ân
gelmiş. Çobanımız tutmuş ahırın yolunu. Bir çırpıda
Sarıkız'ın bulunduğu bölmeye gelmiş ve Sarıkız da
kendini beklemekteymiş zaten. Oturmuş her zamanki süt
sağma taburesine ve başlamış Sarıkız'ı sağmaya.
Çoban sağdıkça sağmış, sağdıkça sağmış lâkin süt bir
türlü kesilmemiş. Sarıkız  " Her gece yıldızların en parlak
olduğu vakit gelirsen sana böyle  bereketli süt
vereceğim. Artık bu sefil hayatı yaşamana göz
yumamam." Sarıkız'ın dedikleri çobanı hem sevinç hem
heyecan karmaşası içine sokmuş.          Çoban Sarıkız'ın
sözünü dinleyerek her gece aynı vakit gelmiş ahıra. Bu
haftalarca, aylarca sürmüş. Çoban bu vakit içerisinde
sağdığı, elde ettiği süt kadar süt sağmamış ömründe.
Her sağdığını satmış çoban ve bu sayede bir sürü para
geçmiş eline. Böylelikle
günler ayları,  aylar yılları kovalamış, çoban fakir
hayatından kurtulmuş. Ama köyünden de, diğer tüm
hayvanlarından da vazgeçmemiş  Hele  Sarıkızı ahırının
başköşesinde tutmuş. Köyün en güzel kızıyla evlenmiş.
Çobanımız ermiş murâdına, biz çıkalım kerevetine.

                      
                         Aleyna Kocahan 9-A   442

Şiir seçimi: Sevim Kar, 9 E 

Evvel zaman içinde kalbur saman
içinde dedemin beşiği tıngır mıngır

sallanır iken uzak diyarlarda bir çoban
yaşarmış. Bu çoban kendi

hayvanlarıyla geçimini sağlayan sessiz
sedasız bir köylüymüş lâkin yine de

durumu diğer yerlilerden daha
kötüymüş ve her işi yapmaya

çalışırmış.

B�r Masal Yazıyoruz
Çoban 

ve 

Sarıkız
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International Mathematical

Modeling Chaallenge Türkiye

elemelerine katılan okulumuz

İsmail Kulak Anadolu Lisesi 127

okul arasında 15. oldu. Online

yapılan sınavda 5 Mart'da kadar

çözümler gönderildi. Furkan

Akıncı ( 10 C) , Eylül Havin

Küçükgöde ( 10 C) , Beyza

Tanrıkulu ( 10 B) , ve Melta

Üstün'nden ( 10 B) oluşan okul

takımını Matematik öğretmeni

Sergin Şahinoğullarıgil hazırlamış

ve yönlendirmiştir.

 

OKULUMUZDAN 

HABERLER 

Uluslararası

Matematik

Modelleme

Yarışmasında

 127 okul

arasında 

15. olduk. 
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Haberin ayrıntılı görsellerine okul sitemizden 
ya da karekodu okutarak ulaşabilirsiniz. 



eTwinning kapsamınd

a oluşturulan Astro-

Stem projesi

kapsamında Türkiye

ve Saraybosna'daki

okul takımları ile

birlikte "Covid-19 Stay

at Homa/ Evde Kal"

online eğitim yapıldı. 

Stay at Home/ Evde Kal 
       Asro Stem  projesi, öğrencilerde astronomi

ve uzay bilimleri konusunda doğru

bilgilendirmeler ile farkındalık yaratmak için

oluşturulmuştur. Kendilerini rahat ifade

edebilecekleri demokratik öğrenme ortamları

içerisinde eğlenerek , evrenin derinliklerini

stem çalışmaları ile keşfedeceklerdir. Ayrıca 

astronomiyi  , astronomi tarihini ,

takımyıldızları ve mitolojik öykülerini,

galaksimizi, gökatlası kullanmayı , teleskopları

ve astoronomi günlüğü tutmayı öğrenecekler.

Projenin online eğitimine 10 C sınıfından Sultan

Şahin katılmıştır.  

dergİKAL/14 Haberin ayrıntılı görsellerine okul sitemizden 
ya da karekodu okutarak ulaşabilirsiniz. 



YEŞİL ÇEVRE

TEMİZ HAVA

ETKİNLİĞİMİZ

      Dünyaca evde kaldığımız şu günlerde

en çok özlediğimiz doğanın içinde olmak

belki de . Öğrencilerimizde gelişmesini

istediğimiz temel değerlerden biri "

doğayı koruma bilinci". Bu amaçla mart

ayı içerisinde okul idarecilerimiz,

öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle

birlikte " Yeşil Çevre- Temiz Hava "

etkinliği kapsamında ağaç diktik. 

       Ülkemizin ve dünyamızın en kısa

sürede salgın günlerini geride

bırakmasını ve  doğanın tadını sonuna

karar çıkarabileceğımiz  günlerin

gelmesini diliyoruz. 

Daha güzel bir dünya için 
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ŞİİR 
9-D ÖYKÜ SU ÜZER

 

 

PAPATYA
Ansızın düştü aklıma
Polenler� saçılmış papatyam
Gülüşü cennett�, gözler� namütenah�
B�r bakışı vardı, aklımı başımdan
alan
İstesem de aklımdan çıkmayan
papatyam.

 

 

 

 

 

Ah güzel kadın;

Ne çok üzdün ben�,
Değer veren benl�ğ�m�.
 

Önemsed�m, 

O k�raz kokan ç�ller�n�,
S�yah tutam
teller�n�.
 

Ah b�r tanec�k kadınım;

Ne de güzel sevd�m sen�,
 B�r sen görmed�n
ben�,
Dünya alem b�ld� sen�…
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Keyifli 

Evde Kal

Etkinliği   

Yapboz
Bulunduğumuz durumda evde

kalmamız en iyi çözüm fakat bu

zaman zarfında doğal olarak

sıkılıyoruz.Bence evde yapılacak

en güzel aktivitelerden biri

yapboz.Benim yapbozum 500

parçalıktı. Ben çalışmamı beş

gün içerisinde bitirdim ve

yaparken çok eğlendim hepinize

tavsiye ederim. :)

SEvim Kar 
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KAĞIT

KATLIYORUZ
S e d a  A l t a y  

B İ N  T U R N A  K U Ş U  

Bir kaç öğretmenimizden 23
Nisan için katlamalar
yapmak üzerine gelen
istekler nedeniyle bu sefer
sizler için ayrıntılı bir
origami turna kuşu
diyagramı hazırladım.
Bugüne kadar
öğrencilerimle, kendi
kendime ya da farklı meslek
gruplarıyla çeşitli
etkinliklerde kaç bin tane
katladığımı bilmiyorum ama
origami turna kuşu benim
için de çok özel bir model.
Her yıl 6 Ağustos
Uluslararası Evrensel Barış
Günü’nde evde bir origami
turna
çeşitlemesi/seremonisi
yaparım.*Eğitimde İyi
Örnekler Konferansı’nda
sunduğum “Barışa Uçan
Kağıttan Turnalar”
projesinde bolca turna kuşu
katlamıştık. (2011, Sabancı
Üniversitesi)*

Hastanede yatan bir öğrencimi
ziyarete giderken turna kuşları
katlayıp onun iyileşmesini
dilemiştik.*Japonya’daki
tsunami felaketinde Japon
okullarında okuyan  çocukların
üzüntülerini paylaşmak için
turna kuşları katlamış ve onlara
göndermiştik.
Takıldığınız yer olursa aşağıdaki
videolarımdan da
faydalanabilirsiniz.
 
https://youtu.be/QSPxN_SGTRY
https://youtu.be/5ul3IpzBEPw
 
Origami Turna kuşları “barışın
ve nükleer silahsızlanmanın
simgesi olduğu için de 23
Nisan’da katlamak için anlamlı
bir model olduğunu
düşünüyorum. Çünkü
kendimizle, çevremizle,
doğayla, gezegenimizle diğer ve
öteki her şeyle barışırsak
çocuklarımıza daha iyi bir
yaşam bırakabiliriz. 
Hepinize iyi katlamalar.
 

Öğretmen Akademisi Vakfı'da Kısmi Zamanlı
Eğitmen ve M.E.B ÖĞRETMEN'de sınıf öğretmeni 
Hacettepe Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktorasını
yapıyor.
Seda Altay , okulumuz TÜBİTAK 4004 Doğa Okulları ve
Çevre  Eğitimi projesi Çukurova Deltası ve Çevresinde
Ekoloji Temelli  Doğa Eğitimi projesinde origami
etkinliklerini yürütmüştür. 
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SAĞLIKLI

GÜNLERDE 
“ O K U L

H A Y A T A

H A Z I R L I K

D E Ğ İ L ,

H A Y A T I N

D O Ğ R U D A N

D O Ğ R U Y A

K E N D İ S İ D İ R . ”

J O H N  D E W E Y

GÖRÜŞMEK ÜZERE

Yarın 
farklıdır 

bugünden,
 

Adı değişir 
hiç olmazsa,
Kara bir suyu

Geçiyoruz
şimdilerde

Basarak yosunlu
taşlara.

 
Sen bugünden

yarına
Birazcık umut sakla

Metin Altıok
Şiiri seçen: 

Nisanur

Alptürk dergİKAL/19

Bugün laboratuvarınız ev. 

Yaparak, yaşayarak

öğrenmeye devam edin.

Sağlıklı günlerde

görüşmek üzere. 



Arka kapak çalışması :
Sev�m Kar

http://ismailkulakal.meb.k12.tr/

Bu günler

elbet

geçecek 

Elbet 

öpeceğiz 

o pamuk

ellerini

büyüklerimizin

Ama bugün

evde kal. 

 


