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Bugün en büyük
bayramdır,

İsmail Kulak Anadolu Lisesi

Ek�m 2020

Yıl 4 Sayı 1

Ekim 

kutlu olsun.



Sene bin dokuz yüz yirmi üç 
Ayların en güzelinde 

İlan ettik 
cumhuriyeti

Tüm dünya hayretle
Şanlı ordumuz ve Mustafa Kemali izledi. 
Kaybettiğimiz her şehidimiz için yas tuttuk 
Biz acımızı içeri gömdük ve her seferinde

vatan, vatan
dedik. 

Ve biz Mustafa Kemalin torunları 
Her yirmi dokuz ekimi

Daha mutlu , daha neşeli , daha yüksek
kutlamaya ant içtik.

Ela kurum  

Cumhur�yet�m

10-G 1129



İçindekiler

Merhaba. 
2020-2021 Eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. 

Tüm dünya ile birlikte bir salgın süreci yaşıyoruz. En çok etkilenenlerden biri
de bizleriz. Hayatı okul olan biz öğretmen ve öğrenciler...Sağlıkla bir arada

olacağımız günlerin en kısa sürede gelmesini diliyoruz. 
 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 

Okul Adına Dergi Sahibi:

Halil BAŞ

Yazı Sorumluları:

Ayşe Akış

Müfide Eren

Kapak Tasarım:

Müfide Eren

Sayfa Düzenleri:

Ayşe AKIŞ

Okul sitesine  yükleme

Cemile BAKIR

dergİKAL  05/06/1967

tarihli – 1455 sayılı

Tebliğler Dergisi’nde

yayınlanan

“Okullarda Çıkarılacak

Dergi, Gazete ve Yıllıklar

hakkındaki yönetmelik”

uyarınca

düzenlenmiştir.
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29 Ek�m Tören�
sunumuza

buradan
ulaşab�l�rs�n�z. 

05

06
İstiklal Çiçeği 

İKAL Kodluyor

100. Yıla Doğru

İKAL eTwinnig
Çalışmaları 



 
               Kurtuluş Savaşı ve genç

cumhuriyetimizin kuruluş basamaklarının

97. sene-i devriyesini  yaşıyoruz. Zaman

sudan daha hızlı akmaya başladı. Çünkü

bilişim ve 

iletişim çağının gelişim anaforu tüm

dünyayı sarmalamış durumda. Gözle

görülemeyen bir mikroorganizma 7 milyar

insanı bir anda tehdit etti.

        Tüm bu yaşananları lehimize

çevirecek ve fırsata dönüştürüp sonunda

bayram olmasını sağlayacak sizlersiniz .     .

      Atatürk’ün  "‘Bütün ümidim

gençliktedir.’ ‘Türk gençliği amaca, bizim

yüksek ülkümüze, durmadan,

yorulmadan yürüyecektir.’

ifadelerindeki hedefleri amaç edinmeniz

dileğimle,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı  tebrik

ediyorum. 

Eyup ERDOĞAN  

ismail Kulak Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü 

GENÇLERİMİZ 

dergİKAL/4

Geleceğimizdir

29Ek�m 

Bir toplumun dinamizmi

enerjisi ve geleceği 

siz gençlersiniz.



STEM eğ�t�m�, fen (sc�ence), teknoloj�
(technology), mühend�sl�k (eng�neer�ng) ve

matemat�k (mathemat�cs) g�b� dört
öneml� d�s�pl�n�n b�r araya get�r�lmes�yle

oluşturulan b�r
öğret�m model�d�r.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, 2023 Eğ�t�m ve
Öğret�m v�zyonunda STEAM eğ�t�m�n�n

yaygınlaştırılması �ç�n b�r hedef
bel�rlem�şt�r.

OKULUMUZDAN 

HABERLER 

DISCOVER
WITH 

STEAM
Sergin 

Şahinoğullarıgil

dergİKAL/5

DISCOVER WITH STEAM
eTwinning üzerindeyürüttüğü   DISCOVER
WITH STEAM adlı projede günlük yaşamda

problemlerle başa çıkabilen bireyler
yetiştirmek amaçlanmıştır.  Bu projede
Moldova Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti,

Bosna-Hersek, Litvanya, Seyhan Danişment
Gazi Anadolu Lisesi olmak üzere on  ortağı

bulunmaktadır. Proje ile "Eğitim ve öğretimin
kalitesini ve verimliliğini artırmak, eğitim ve

öğretimin tüm aşamalarında
girişimcilik de dahil olmak üzere yaratıcılığı ve

yeniliği teşvik etmek",  öğrencilerimize yeni
yaklaşımlar kazandırmak istiyoruz.



OKULUMUZDAN 

HABERLER 

AB Kod Haftası (Code Week), herkes
için kodlama ve dijital okuryazarlığı

eğlenceli ve ilgi çekici bir hale
getirmeyi amaçlayan bir  inisiyatif. 
Kodlamayı öğrenmek, çevremizde

hızla değişen dünyayı anlamamıza,
teknolojinin nasıl çalıştığına dair

anlayışımızı genişletmemize, yeni
fikirleri keşfetmemize, yenilikler için

becerilerimizi ve yeteneklerimizi
geliştirmemize yardımcı olur.

Bu yıl 10-25 Ekim tarihleri arasında
düzenlenen kodlama haritasına

okulumuz öğrencileri de bilişim ve
teknoloji öğretmenimiz Cemile Bakır

ile birlikte katılarak sertifikalarını
almışlardır. 

10-25  AB KOD HAFTASI
DOLAYISIYLA OKULUMUZA 

9., 10. VE 11. SINIF KODLAMA VE
DİJİTAL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ

ETKİNLİKLER YAPILDI.

Cemile Bakır
İsmail Kulak Anadolu Lisesi 
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İKAL
KODLUYOR



Okulumuz TSE  belgeli hijyen sertifikasyonunu aldı. Covid-19
salgını sebebiyle okullarda alınan tedbirler büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 
" Eğitim kurumlarında  hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme iş birliği

protokolü" imzalandı. Bu protokol ile okullar denetlenerek hijyen
koşullarına uygun olup olmadığı belgelenecektir. Okulumuz temizlik, konularında

tam puan alarak sertifikasını almayı başardı. Emeği geçen başta müdür
yardımcımız Halil Baş olmak üzere diğer bütün çalışanları kutluyoruz

OKULUMUZDAN 

HABERLER 
İKAL FARKINI

GÖSTERDİ

dergİKAL/6

TEMİZ
OKULUM 



100. YILA DOĞRU
CUMHURİYET

ANILARI 

Osman Çevik 
İ N G İ L İ Z C E  ÖĞR E TM EN İ  



     70’l� yıllar…Babamın �ş� dolayısıyla, İstanbul’da
yaşadığımız çocukluk günler�…
     O zamanlar, kalabalık olmayan İstanbul, doğal ,
tar�h� ve muhteşem güzell�ğ� �le Marmara Den�z�,
Hal�ç ve Boğaz �le yaşanılası b�r yer �d�. Herkes�n
görmek �sted�ğ�, rüyaları süsleyen b�r cennet
köşes�yd�. Beş�ktaş’ta oturuyorduk. Babam, dört
çocuğu yet�şt�rmek �ç�n akşamlara kadar çalışır,
annem de, çamaşırdı, yemekt�, bulaşıktı, kend�n�
evde heder ederd�.
   Tek eğlencem�z, haftada b�r gün Barbaros
Hayrett�n Paşa’nın heykel�n�n bulunduğu sah�l
kenarına g�tmek, bankta oturmak ve den�z�
seyretmekt�. Annem evden çıkmadan ,” Sakın b�r
şey �stemeyeceks�n�z ! “ d�ye hep�m�z�
temb�hlemes�ne rağmen, küçük kardeş�m�n
mızmızlanmalarına dayanamayarak, ya b�r ş�şe
gazoz alır, hep�m�z aynı ş�şeden b�rer yudum
�çerd�k, ya da b�r mısır alır, b�rer d�ş ısırırdık. 
 Bazen de babam motos�klet� �le b�z� gezd�r�rd�.
Babamın, bazen b�zler� lunaparka götürdüğünü
duyduğunda, annem b�zlere, kaşlarını çatarak
bakardı. Sınıf arkadaşlarımız, doğum günler�
�ç�n b�z� çağırdığında ,�lk aklımıza gelen “pasta” �d�.
Ama o pastayı hak etmek �ç�n, dört k�ş� g�tt�ğ�m�z o
eve b�r hed�ye almak gerek�rd�..! Çoğu zaman
alab�ld�ğ�m�z �ncec�k b�r h�kaye  k�tabı, aldığı çok
güzel hed�yeler�n yanında surat astırsa da,
arkadaşımızın pastasını �ştahla yerd�k. Ama
maalesef, o yıllarda kend� doğum günümüzün de
olacağını asla düşünemed�k, Anne babamıza da
,sormadık…
     K�m b�l�r, onlar da, bunun ez�kl�ğ�n� �çler�nde
yaşamışlardır. (Eş�m ve çocuklarım, bana �lk doğum
günü kutlamasını, 50 yaşımda hatırlattılar. ) 
       (B�z dört kardeş, ayrı ayrı şeh�rlerden gelerek,
anneme �lk ve son doğum gününü, vefatından b�r yıl
önce sürpr�z b�r şek�lde hazırladık. Çocuklar g�b�
sev�nd�ğ�n� h�ç unutamam.)



     29 Ek�m 1973 , Cumhur�yet  Bayramı, sabah kahvalltıda , babam, 
 “hazırlanın s�z� b�r yere götüreceğ�m !  “ ded�. Evde, sev�nç ve şaşkınlık
çığlıkları b�rb�r�ne karışmıştı.
Hayatımda �lk kez , o kadar �nsanı b�r arada görmüştüm. Han�, mahşer�
kalabalık” derler ya, o tarzdan. Boğaz'a b�r köprü yapmışlar, onun
açılışı varmış.          
       Tam da CUMHURİYET’İN 50. Yılında  h�zmete g�ren köprünün üstü,
�nsan kaynıyordu. Res�mlerde oyuncak g�b� görünen, fakat yanına
yaklaşıldığında devasa b�r yapı.  Buna rağmen , babam 
korkusundan, b�z� köprüden yürütmed�. Aşırı kalabalık, köprüyü
sallamıştı o gün. 
     
 
                                            

22.10.2020

Osman   Çevik

Unutamadığımız günlerden b�r�yd�.
Fat�h Sultan Mehmet’�n fethett�ğ�
İstanbul, b�r tarafta Rumel�, d�ğer

tarafta Anadolu H�sarları ve ortada
“İnc� Gerdanlık” boğaz Köprüsü �le
muhteşem b�r res�tal sunuyorlardı

adeta. Öğretmenl�ğ�m�n �lk yılları. Y�ne
b�r Cumhur�yet Bayramı. Köprü

açılışının üzer�nden 15 yıl geçm�ş, yan�
Cumhur�yet'�n 65. Yılı. Man�sa �l�n�n,

Dem�rc� kazası. M�n� m�n�
öğrenc�ler�mle  bayram sev�nc�. Ben�
öğretmen olarak yet�şt�ren Türk�ye

Cumhur�yet�, k�m b�l�r bu öğrenc�ler� ne
olarak yet�şt�recekt�. Evet, onlar an

�t�bar�yle, doktor, avukat, okul müdürü,
ana sınıfı öğretmen�.  Bugüne kadar

yüzlerce öğrenc�m memleket�n değ�ş�k
bölgeler�nde h�zmet vermekte ve

kend�ler�nden sonra 
gelecek kuşağa hazırlık yapmakta.
Atatürk’ün kurduğu Cumhur�yete,

b�zler�n sah�p çıktığı g�b�, onların da
sah�p çıkacağına �nancım tam.

Bu yıl 23 N�san’da dalya d�yerek 100. yılı
kutlamıştık.  Üç yıl sonra da

CUMHURİYET �ç�n dalya d�yeceğ�z ve CUMHURİYETİN 100. YILINI KUTLAYACAĞIZ.
Yaşasın Cumhur�yet, yaşasın Cumhur�yet

gençler�.   N�ce 100 yıllara.



Atamızın açtığı yolda

Koşmaktır ilk hedefim.

Yaktığı meşaleyi

Söndürmeden taşımaktır

niyetim.

 

Cumhuriyet gençlerin

ellerinde

Her gün yükselecektir elbet

Ecdadımızdan aldığım bayrak

Türk milletine emanet.

23.10.2020 

Melik Batuhan KAYA 12-A

CUMHURİYET



Vatanın bağrına düşen çiçek

tomurcuğu

Açıldı, serpildi insanlığa ümit

oldu.

Mavi gözler güneş idi,

Dünyaya ışık tuttu.

29 Ekim sabahı 

cumhuriyet kuruldu

Bir devrin başlangıcı oldu.

Öykü Su Üzer  10-D

İst�klal Ç�çeğ�



29 
Ekim

Cumhuriyet
Bayramımız

kutlu 
           olsun.

dergdergderg
Ek�m 2020

Yıl 4 Sayı 1


