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SENİRKENT
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Sevgili Anne Babalar,
Senirkent’te görev yapan öğretmenler olarak çocuk-

larımızın başarısında ailenin önemli rolü olduğuna inan-
maktayız.

Bu nedenle ilçemizde eğitim öğretim yılı boyunca siz 
değerli velilerimiz için bilgilendirme seminerleri ve veli 
toplantıları yapacağız. Bu çalışmalarımızla,  öğrenci-
veli- öğretmen (okul) işbirliğini hayata geçirmeyi amaç 
edinmekteyiz.

Okul derslerinin yükü, sınav stresi ve ergenlik çağı-
nın sorunlarıyla karşı karşıya olan çocuklarımızı anla-
manıza yardımcı olmak ve bu zor koşullarda onlara daha 
bilinçli destek olmanıza katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı 
bireyler olarak yetişip topluma katılmalarını sağlamak 
için rehber öğretmenlerimiz okul okul dolaşıp “ilgili aile 
başarılı çocuk” seminerleri verecekler.  Bu kapsamda 
sizlerden, arabanız, futbol takımınız, arkadaşlarınız için 
ayırdığınız zamanı geleceğimizin teminatı olan çocukla-
rımızın yetiştiği okullara da ayırmanızı bekliyoruz. Çün-
kü biz biliyoruz ki sizin desteğiniz ve ilginiz olmadan 
asla başaramayız.

Çocuklarımıza gerekli zamanı ayırmayıp onları baş-
kalarının eline ve vicdanına terk ettiğimiz zaman ülke-
miz için ne kadar tehlikeli olabileceklerini yakın tarihi-
mizde gördük. Bu nedenle çocuklarımızla her daim bir 
ve beraber olmalı onların her anından haberdar olma-
lıyız. Evlatlarımızı devletimizin resmi kurumları hariç 

hiçbir kimseye emanet etmemeliyiz.
Sevgili veliler, maalesef çağımızın kolerası, tifosu 

veya veremi olarak her geçen gün etkisini artıran “sa-
nal alem” hastalığına karşı çocuklarımızın yanında ol-
malıyız. Onları ne yasaklarla örülü duvarların arkasına 
hapsetmeliyiz; ne de tüm duvarların yıkıldığı uçsuz bu-
caksız belirsiz bir aleme terk etmeliyiz. Onlara bir ”tık” 
mesafede olmalıyız. Çocuklarımızın en yakın arkadaşı 
olmayı başarmalıyız. 

Değerli veliler, en az “Sanal alem” kadar tehlike-
li olan bir diğer hastalık da her şeyi devletten bekleyip 
kendi sorumluluklarımızın farkında olmamaktır. Bizim 
görmezden gelmemiz veya umursamaz davranmamız 
bizi hiçbir sorumluluktan kurtarmadığı gibi var olan so-
rumluluğumuzu daha da büyütür. Yerine getirilmeyen 
sorumluluklar zamanla hayatımızdaki büyük sorunlar 
olarak karşımıza çıkar.

Anne ve babalar olarak çocuklarımızın eğitim ha-
yatındaki sorumluluklarımızı bilmez ya da yerine getir-
mezsek zaman içerisinde bu durum bizim ve çocukla-
rımız için çözümü kolay olmayan problemlere dönüşür. 
Adeta bakamadığı çocuğu cami avluları aracılığıyla dev-
lete emanet eden anne babalar gibi “bura devlet okulu 
değil mi, eğitim zorunlu değil mi” diye başlayan cümle-
ler ile çocuklarınızı okular aracılığı ile kimseye devrede-
mezsiniz. Çocukların eğitimini okullara ve öğretmenlere 
havale edip siz diğer işlerinizle meşgul olmayı tercih 
ediyorsanız, yanılıyorsunuz. Hepimiz şunu bilmeliyiz ki 

“Okul Evde Başlar” ve ilk öğretmenlerimiz anne – ba-
balarımızdır. Evet, okullar devletin, eğitimde devletin 
size sunmak zorunda olduğu bir hak ama bu çocuklar 
da sizin.

Sizin de eğitim konusunda çocuklarınıza karşı görev 
ve sorumluluklarınız var. Sizin ve bizim için çocukları-
mızdan daha değerli başka neyimiz var? Hem unutma-
yalım ki devletler milletleriyle, milletler de iyi yetişmiş 
fertleriyle ayakta kalır.

Bu hayatta kazanacağımız en büyük servetin iyi ye-
tişmiş bir evlat; o evlada bırakılacak en değerli mirasın 
da iyi bir eğitim, geçerliliği olan bir diploma olduğu 
gerçeğinden hareketle çocuklarımızı yarına hazırlarken 
sizleri hep yanımızda görmek istiyoruz. Eğer bizlere 
inanıyor ve güveniyorsanız gelin bize destek olun, yol 
arkadaşımız olun. Yok, bize inanmıyorsanız ve güven-
miyorsanız gelin çocuklarınıza sahip çıkın. Ama mutla-
ka gelin. Siz olmadan biz asla başaramayız. İlgisiz, bilgi 
elde edilemeyeceğini hiç aklımızdan çıkarmayın.

İşte bu nedenlerle sizlerle olan etkileşimimizi üst se-
viyeye çıkarmak ve sizleri eğitim faaliyetlerinden haber-
dar etmek, güzel örnekleri sizlerle paylaşmak için ilçe 
milli eğitim müdürlüğü olarak sayın kaymakamız lider-
liğinde sizlere yönelik olarak “Eğitim Bülteni” isimli bir 
bülten yayınlamaya başlıyoruz. Bu bülten sizlerle bizim 
aramızda bir bağ olacak. Okullarımızın ve öğrencileri-
mizin sesi olacak. Bu bülten sayesinde sevinçlerimizi ve 
başarılarımızı sizlerle paylaşacağız.

Sizden ricam bu eğitim öğretim yılının ilçemizin eği-
tim tarihinde bir milat olması için harekete geçmeniz ve 
bize destek olmanız. Buyurun gelin çocuklarımızın ya-
rınlarını birlikte inşa edelim. Biz olmadan siz; siz olma-
dan biz yarım kalırız. Bir ve beraber olduğumuz sürece 
Senirkent’in eski başarılarını gölgede bırakacak yeni ba-
şarılar kazanmamız daha kolay olacaktır. Gelin birlikte 
başaralım ve yılsonunda bu başarının keyfini birlikte sü-
relim. Unutmayalım ki tarlada izi olmayanın harmanda 
yüzü olmaz.

Sevgili Anne Babalar,

Siz olmadan asla başaramayız!

Hüseyin TURAÇ
Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürü

Öğretmen ve yönetici olarak değişik  eğitim kademelerin-
de görev almış bir eğitimci olarak, Senirkent ilçemize İlçe Milli 
Eğitim Müdürü olarak atanmış bulunuyorum.

İlk emri “Oku” olan dinimiz aynı zamanda “Hiç bilenle bil-
meyen bir olur mu?” diyerek eğitim önemini belirtmiştir. Tarih 
boyunca gittiği her yere medeniyeti ve adaleti götürmüş olan ec-
dadımız da eğitime önem verdiği dönemlerde döneminin en güç-
lü devleti olmuştur. Bu anlamda eğitim ülkeler ve milletler için 
yaşamsal öneme sahip bir olgudur.

Öte yandan eğitim, hammaddesi ve müşterisi insan olan kut-
sal olan bir alandır. Spinoza’nın söylediği gibi; “İnsan için en 
kıymetli olan şey, yine insandır.” İnsana gerekli değeri veren top-
lumlar hep yükselmişlerdir. Şeyh Edebali’nin “İnsanı Yaşat ki 
Devlet yaşasın” telkini bunu en güzel şekilde anlatmaktadır. Bu 
nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Senirkent’e hizmet ede-
ceğimiz dönemde eğitimde insanı(öğrenci, öğretmen, veli)  mer-
keze alan, ekip anlayışına inanan, karşılıklı saygıyı temel alan 
empati odaklı, sorunun değil çözümün parçası olmayı hedefle-
yen, işbirliği ve koordinasyonu önemseyen ve ortak aklı egemen 
kılan bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz. Senirkent halkına 
en kaliteli eğitim hizmeti sunmak için koşan ve terleyen bir anla-
yışla hizmet edeceğiz.

Eğitimin tüm paydaşları ile “öğrencilerimizi en iyi şekilde ye-
tiştirmek ve hayata hazırlamak”  ortak amacı etrafında buluşaca-
ğız. Bizden daha genç olan meslektaşlarımızın bilgisine, bizden 
daha tecrübeli arkadaşlarımızın tecrübesine saygı duyarak birlik-
te çalışacağız. İletişim kanallarımızı açık tutarak şeffaflık ilkesi 
doğrultusunda hizmet edeceğiz. Eğitimin tüm paydaşları ve çalı-
şanları için  “Ulaşılabilir olmak” bizim için temel ilke olacaktır.

İlçemizde karşılıklı saygı, sevgi, barış ve hoşgörü içerisinde, 
takım çalışması ile ortak aklı kullanarak eğitim öğretimi hep bir-
likte daha iyi seviyelere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

Senirkent ilçemize bugüne kadar eğitim alanında hizmetleri 
geçmiş olan tüm kişi ve kurumlara özellikle bu görevi devraldı-
ğım Ali Ragıp ERTEKİN Bey’e şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşünceler ile başta öğretmenlerimiz olmak üze-
re, tüm eğitim yöneticilerimizi, milli eğitim personelimizi, veli-
lerimizi ve kıymetli öğrencilerimizi sevgi ve saygılarımla selam-
lıyorum. 

                                                  Hüseyin TURAÇ
                                  Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürü

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı´nın 94. Yıl dönümü 
kutlamalar kapsamında etkinlik-
lerimiz başladı. İlçe Kaymakam-
lığımız Liderliğinde İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz tarafın-
dan organize edilen etkinlikler 
içerisinde yer alan  “Cumhuriyet 

Cumhuriyet Bayramı ve 
Atatürk Koşusu Yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüz tarafından velilerimiz ve 
öğrencilerimiz için planlanan 
rehberlik seminerlerimiz başla-
dı. İlçemizde görevli olan Reh-
ber Öğretmenlerimizin bilgi bi-
rikimden ve tecrübelerinden fay-
dalanabilmek amacıyla okulları-
mızda velilerimize ve öğrencile-
rimize yönelik seminerler plan-
lanmıştır. Müdürlüğümüzce ha-

zırlanan bu plan kapsamında ilk 
seminerlerimiz bugün ilçe gene-
linde beş ayrı salonda gerçekleş-
tirilmiştir. 

Önümüzdeki aylarda periyo-
dik olarak devam edecek olan 
seminerlerin takvimi aşağıya çı-
karılmıştır. İlgili Aile Başarılı 
çocuk sloganıyla devam edecek 
seminerlere velilerimizden des-
tek bekliyoruz.

Bayramı ve Atatürk Koşusu” ya-
pıldı. Yarışmaya İlçemizde bulu-
nan orta öğretim kurumlarımızın 
kız ve erkek koşu takımları ka-
tıldı. İlçemizde Cumhuriyet Sav-
cısı olarak görev yapan Sayın 
Savcımız Sabah ADEMHAN´da 
yarışmayı izleyerek öğrencileri-
mize destek verdi. İlçe Milli Eği-
tim Şube Müdürümüz Mehmet 
Zeki KILIÇ yönetiminde okul-
larımızda görevli Beden Eğitimi 
Öğretmenlerimiz Ümit ÇETİN, 
Abdullah AÇAR, Ahmet ÇEVİK 
ve Süleyman BİLGİÇ tarafından 
icra edilen yarışmaya Kızlar Ka-
tagorisinde Dr.İsmail HAkkı Ör-
meci Anadolu Lisesi, Senirkent 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dr. 
Tahsin Tola Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Senirkent Çok 
Programlı Anadolu lisesi koşu 
takımları katıldı.

Resim Şiir ve Kompozisyon 
Yarışmalarında Dereceye Giren 

Öğrencilerimiz:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Münasebetiyle Yapılan

RESİM DALINDA (İlkokulu)
1.Aslınur ÇANKAYA(Turan İlkokulu)
2.Eylül KARAASLAN (Cumhuriyet İlkokulu)
3.Tuna AKYOL (Turan İlkokulu)
RESİM DALINDA (Ortaokul)
1.Bade HURMADALI (Büyükkabaca Ortaokulu)
2.Ayşen İNAN (Yükseliş Ortaokulu)
3.Sena Nur YEŞİLYURT (İmam Hatip Ortaokulu)
ŞİİR DALINDA (Ortaokul)
1.Ravza Nur TORAMAN (Yükseliş Ortaokulu)
2.Mustafa GÜRDAL (Büyükkabaca Ortaokulu)
3.Rabia ÇOMAK (Gençali Ortaokulu)
ŞİİR DALINDA (Lise)
1.Elif KÖKÇÜ (Dr. Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi)
2.Berna YEŞİLKAYA (Dr.Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu L.)
3.Büşra TOROMAN (Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi)
KOMPOZİSYON DALINDA (Lise)
1.Cennet ELMAS (Dr. Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi)
2.Neslihan ŞENER (Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi)
3.Beyza ÇETİN (Dr.Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi)

Velilerimize ve Öğrencilerimize Yönelik 
Seminerlerimiz BaşladıTEMEL İLKEMİZ “ULAŞILABİLİR OLMAK”

Devamı
iç sayfada



AŞURE GÜNÜ
Büyükkabaca 75. Yıl İlkokulu olarak İslam kültürün-

de önemli bir yeri ve kıymeti olan aşure günü nedeniyle 
okulda aşure yaparak öğrencilerine, öğretmenlerine ve 
gelen davetlilerine ikram edildi. Hayra vesile olan hay-

rı yapan gibidir, hadisinden yola çıkarak başlattığımız 
aşure etkinliğimiz şenlik havasında yapıldı. Güzel bir öz 
değerimizin bu şekilde yaygınlaşmasına vesile olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle etkinlikte emeği 
geçen herkese teşekkürü borç biliriz.

DEĞERLER EĞİTİMİ
Senirkent İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüğü tarafından düzenlenen Se-
nirkent Değerler Eğitimi Projesi 
kapsamında ekim ayı okulumuzda 
sevgi-saygı ayı olarak ilan edildi. Bu 
kapsamda okul panomuz ve sınıfları-
mızda sevgi saygının olmazsa olmaz 

bir değer olduğu öğrencilere anlatıl-
dı. Ayrıca saygının toplumdaki birlik 
ve beraberliğin harcı olduğu öğren-
cilerimize kavrattırıldı. İnsanı sade-
ce insan olduğu için kayıtsız şartsız 
sevmenin ve saygı duymanın önemi 
üzerinde duruldu, kişisel sorumlu-
luğun farkına varıldığı zaman evde, 

okulda, toplumda sorumluluk bilin-
cini geliştirmenin mutluluğu arttı-
racağının önemi üzerinde duruldu. 
Okulumuzda bu konu ile bilgilendir-
me yapıp okul panomuzu hazırlayan 
sınıf öğretmenlerimiz Çiğdem YIL-
MAZ ve Safiye GÖKBEL AKGÜL’ 
e emekleri için teşekkür ediyoruz.

KÜTÜPHANE
Okulumuz okul kütüpha-

nesi öğretmenlerimiz ve ge-
çen yıl Okul Müdürümüz olan 
Abdullah GEREN tarafından 
sil baştan yenilendi. Yapılan 
yenileme çalışmalarında kü-
tüphane boyandı, kitapların 
konacağı yeni raflar yaptırıldı, 
perdelerimiz değişti. Eğitimde 
çocuklara kazandırılacak en 
önemli davranışın kitap okuma 

alışkanlığını arttırmak olduğu-
nu için öğrencilerin en güzel 
ortamlarda kitap okumalarını 
sağlamak için kütüphanede 
yeni düzenlemeler yapıldığı 
Okul idaresi tarafından be-
lirtildi. Kütüphanemize ilgi 
öğrencilerimiz tarafından gün 
geçtikçe artmakta olup velile-
rimizde bundan oldukça mem-
nundur. Emeği geçen herkese 
teşekkürü borç biliriz.

Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu

Büyükkabaca Ortaokulu

Okulumuzda tüm öğrencilerimizin de katılımıyla 
eğlenceli saatler geçirdik. Tüm öğrencilerin eğlenerek 

katıldığı gösteride öğrencilerimizin kahkahaları ve kı-
kırdamaları onların mutlulukları görülmeye değerdi.

Okulumuzda 2017-2018 Öğretim 
Yılında Öğrencilerimizde Demokra-
si bilincini geliştirme amacıyla okul 
öğrenci meclisi seçimleri tam bir de-
mokrasi şöleni havasında gerçekleş-
miştir.

Seçimler 240 öğrencini katılımıy-

la, 3 başkan adayı arasında gerçekleş-
miş olup.  Mehmet Ali GÜVEN  170 
oy, Erkal ÇETİNER 40 oy ve Secad-
din Alperen ŞENER  30 oy almıştır. 
Seçim sonuçlarına göre oy çokluğu 
ile Mehmet  Ali  GÜVEN okul  öğ-
renci  meclisi  başkanı  seçilmiştir.

Okulumuzda “Okuluma Başladım” Temalı Animasyon ve Eğlence gösterisi düzenlendi.

Büyükkabaca Anaokulu

DR. İSMAİL HAKKI ÖRMECİ
ANADOLU LİSESİ

BAŞKANLIK SEÇİMİ
Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lise-

si yemekhane salonunda 19.10.2017 tarihinde “Okul 
Başkanlık Seçimi” yapıldı. On bir öğrencinin yarıştığı, 
iki yüz on yedi öğrencinin oy kullandığı seçimi oyların 
yüz yirmi altısını alan 11/A sınıfı öğrencilerinden Kur-
tul Gülşen kazandı. Kurtul Gülşen bir yıl boyunca Okul 
Başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. Sınav Komisyon 
Başkanı Fizik Öğretmeni Aydın Barutçuoğlu, bu seçi-
min öğrencilere demokrasi bilincinin aşılanmasında ol-
dukça önemli olduğunu vurguladı. 

ASFALT ÇALIŞMASI
Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lise-

sinde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başında “okul 
bahçesini yenileme çalışmaları” yapıldı. Okulun bahçe 
zemini oldukça eski ve kullanıma elverişsizdi. Okul 
Müdürü Cengiz Karakaya yaptığı açıklamada bahçe ze-
mininin üzerine, Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Çetin 
liderliğinde okul öğrencilerimizin ortak çalışmasıyla 
yeni bir basketbol ve voleybol sahası yapıldığını ifade 
etti. Bu çalışmanın ardından öğrencilerin beden eğitimi 
dersinde hazır bulunuşluklarının olumlu olduğu göz-
lemlendi.

DUVAR GAZETESİ
Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu 

Lisesi’nde 2010 yılından bu yana haftada en az iki 
kez “Okul Duvar Gazetesi” çıkmaktadır. Tanzimat 
Dönemi’nden günümüze uzanan gazetecilik serüvenine 
ortak edilen öğrencilerin planlama, düzenleme, sunuş 
yetenekleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

İSTANBUL GEZİSİ
Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi 

12. sınıf öğrencilerine 21.10.2017 tarihinde İstanbul ge-
zisi yapıldı. Öğrenciler Eyüp Sultan’da manevi atmos-
feri teneffüs etti. Peygamber Efendimizin sahabesi Ebu 
Eyyub El-Ensari hakkında yerinde bilgi topladı. Eyüp 
Sultan’da yapılan kahvaltının ardından İstanbul Üni-
versitesine gidildi. Sultan Abdülmecid’in medrese dı-
şında bir eğitim meclisi açma fikrini bizzat gözlemleme 
imkânı bulan okul öğrencilerinde Osmanlı mimarisinin 
ve Osmanlı ilminin beşiği kabul edilen Darü’l-Fünun 
(İstanbul Üniversitesi) hayranlık hissi uyandırdı. 

Mimar Sinan’ın “Kalfalık eserim.” diye takdim et-
tiği Kanuni Sultan Süleyman için yaptığı Süleymani-
ye Camisi’ni gezen öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın İstanbul’u fethettikten sonra İslam’a kazandır-
dığı Ayasofya Camisi’ni ziyaret etti. Ardından Topkapı 
Sarayı’na gidildi. Kutsal emanetler yerinde gözlemlen-
di. Topkapı Sarayı’nın milli ve manevi yönü öğrenciler-
de derin izler bıraktı. 

Eminönü’nde vapurların ızgaralarında pişen balıkla-
rın tadına bakan öğrencilerimiz İstanbul’un muhteşem 
manzarası eşliğinde İstanbul Boğazı’nda vapur turu-
na katıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından 
geçen okul öğrencilerine 15 Temmuz’da yapılan hain 
darbe girişimi ve milletin şanlı direnişi, demokrasiye 
sahip çıkışı hakkında bilgi verildi. Karaköy’de tramvay 
deneyimi yaşayan öğrenciler Galata Kulesi’ni gezdi, 
İstanbul’un tarihi yapısını inceledi. 

İstiklal Caddesi’nde alışveriş yapıldı. Daha sonra va-
purla tekrar Üsküdar’a giden öğrencilerimiz Mihrimah 
Sultan Camisi’nde akşam namazı kıldı. Üsküdar Beledi-
yesinin daveti üzerine belediye binasında yemek yendi. 
Yemeğin ardından Kız Kulesi’ne gidildi. Kız Kulesi ve 
deniz manzarası eşliğinde öğrenciler gelecek yıl gide-
cekleri üniversite için dilek balonu uçurdu. İstanbul’un 
muhteşem manzarasının nihayetinde otobüse binen öğ-
rencilerimiz Senirkent’e gitmek üzere yola çıktı. 

BURSA GEZİSİ
Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Li-

sesi 12. sınıf öğrencileri 20.10.2017 tarihinde Bur-
sa İnegöl Gölbaşı’nda kahvaltı yaptı. Bursa Uludağ 
Üniversitesi’ne düzenlenen gezide okul öğrencileri 
üniversite bölümlerinde incelemeler yaptı. Faik Çelik 
Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde yapılan konferansa 
katılan öğrencilerimiz araba motorlarını inceledi. Sağlık 
Fakültesi’nde insan anatomisi üzerine kısa bir eğitim 
aldı. 

Cuma namazının ardından Uludağ Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi’ne ziyaret düzenlendi. Fakülte hakkında 
bilgi alan öğrencilere fakültenin öğrencilerine sunulan 
ayrıcalıkları hakkında detaylı bilgi verildi. Sonrasında 
Bursa Rehberi eşliğinde Tophane’de bulunan Osman 
Gazi’nin türbesi ziyaret edildi. Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Bey ve o dönem özellikleri hakkında 
bilgi toplandı. Ardından Bursa Fatihi Orhan Gazi’nin 
türbesi ziyaret edildi. Türkiye’nin en başarılı mimari 
yapılarından kabul edilen Ulu Cami’de akşam namazı 
kılındı. Namazın ardından Bursa Kapalıçarşı’da alışve-
riş yapıldı. 

Akşam yemeğinin ardından Bursa Kültür Parkı’nda-
ki lunaparka gidildi. Öğrenciler sınav stresini bir nebze 
dahi olsa azaltmak gayesiyle doyasıya eğlendi. Günün 
yorgunluğunu atmak amacıyla konaklamaya gidildi. Sa-
bah 06.00’da İstanbul’a gitmek üzere hareket edildi. 



EN ACI GÜNÜMÜZ
Okulumuzun güler yüzlü ,herkes 

tarafından sevilen  8/A sınıfı öğren-
cilerinden Mehmet Efe ÇOMAK ‘ı 
elim bir trafik  kazası sonucu kay-
bettik. Öğrencimizin vefatı  okulu-
muzdaki öğretmen ve öğrenci,tüm 
köy halkını yasa boğdu. Onu hiç 
unutmayacağız. Ailesine  ve tüm se-
venlerine   başsağlığı dileriz.

Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Koşusu
Erkekler Katogorisinde ise  Dr.İsmail Hakkı Ör.meci Anado-

lu Lisesi, Senirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dr. Tahsin Tola 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Senirkent Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi koşu takımları katıldı.

Yarışma sonucunda dereceler şu şekilde oluştu:
CUMHURİYET KOŞU DERECELERİ

(KIZLAR) BİREYSEL SONUÇLAR:
 1. Şerife DAVRAZ (Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi)
 2. Elif DEMİRAYAK (Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi)
 3. Seycan ŞAHAN (Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi)
TAKIM SONUÇLARI:
 1.Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi
 2.Senirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi
 3.Dr. Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
 4.Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi
(ERKEKLER) BİREYSEL SONUÇLAR:
 1.Ramazan GÖL (Senirkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
 2.Osman ÖZDEMİR (Senirkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
 3.İsmail DAL (Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi)
TAKIM SONUÇLARI:
 1.Senirkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 2.Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi
 3.Dr. Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
 4.Senirkent İmam Hatip Lisesi

Sayfa 1’den
devam

SAYGI AĞACI
SEDEP (Senirkent 

Değerler Eğitimi Projesi) 
kapsamında Cumhuriyet 
İlkokulu tarafından yürü-
tülmekte olan ‘Değerler 
Ağacı’  isimli proje çalış-
mamız öğrencilerimizin 
katılımı ile devam ediyor. 
Ekim ayı boyunca okulu-
muz genelinde sevgi ve 
saygı değerleri üzerine 
etkinlikler yapıldı. Bu se-
beple ağacımızın bu ay 
ismi saygı ağacı olarak 

belirlenmişti. Proje kap-
samında öğrencilerimiz 
sevgi ve saygı değerlerine 
ilişkin örnek davranışları-
nı kağıtlara yazarak saygı 
ağacında yer alan kendi 
sınıflarına ait bölüme atı-
yorlar. Biriken örnek dav-
ranışlardan en güzelleri 
okulumuzda kurulan bir 
komisyon tarafından se-
çilerek ay sonunda güzel 
davranışta bulunan öğren-
cilerimiz törenle ödüllen-
dirilecektir. 

Cumhuriyet
İlkokulu

Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2. AŞURE ŞENLİĞİMİZ

Okulumuz Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi; okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerinin 
katkılarıyla 2. Geleneksel Aşure Günü etkinliğini ger-
çekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin TU-
RAÇ ve değerli konuklarımız, sevgili öğrencilerimizin 
katılımıyla gerçekleşen etkinliğimizde, açılış programı-
nın ardından okunan Kur’an Tilaveti ve ardından İlçe 
Müftümüzün yaptığı duaya amin denildi. Etkinlik öğ-
rencilerimize, velilere ve katılımcılara aşure ikram edi-
lerek son buldu. Herkese teşekkür ediyoruz.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER HAFTASI
Okulumuzun bahçesinde “15 Temmuz Demokrasi 

Zaferi ve Şehitleri Anma “programı düzenlendi. Tarihe 
şanlı bir direniş olarak geçen 15 Temmuz mücadelesin-
de göğsünü siper, canlarını feda eden şehitlerimiz anıl-
mış; milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, demokrasi, 
yurt bilinci vurgulanmıştır,

Söz konusu vatan olduğunda milletimizin gücünün, 
iradesinin ve kararlılığının öğrencilerimize anlatıldığı 
törende 15 Temmuz’un anlam ve önemini belirten ko-
nuşmalar yapılmış, şiirler okunmuş ve etkinlik haftası 
boyunca sinevizyon gösterileri yapılmıştır.

Programda emeği geçen Türk Dili ve Edebiyatı Öğ-
retmeni Cansu TEKİN ve Ayşegül AĞUR’a ve öğrenci-
lerimize teşekkür ediyoruz. Tüm şehitlerimizi saygıyla 
ve minnetle anıyoruz.

BESLENME DOSTU 
OKULLAR

Okulumuz Dr. Tahsin 
Tola Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesi 2017-
2018 Eğitim Öğretim Yı-
lından İtibaren “Beslenme 
Dostu Okul Projesi” çalış-
maları gerçekleştirilecek-
tir. Öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize başarılı 
bir etkinlik yılı diliyoruz.

e-KÜTÜPHANE
Okulumuzda 2017-

2018 eğitim-öğretim yılı 
itibarı ile e-kütüphane uy-
gulamasına başlanmış ve 
okulumuza yeni kitaplar 
kazandırılarak kütüpha-
nemiz zenginleştirilmiştir. 
Öğretmen ve öğrencile-
rimize hayırlı olması te-
mennilerimizle.

ÖĞRENCİLERİMİZ 
PAMUKKALE´DE

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı´nın düzenlemiş ol-
duğu ´´Şehirler ve Kültürler´´ 
adlı etkinliğine okulumuz-
dan 50 öğrenci katılmıştır. 
Denizli´nin dünya harikası 
Pamukkale´sini ve Hierapolis 
Antik Kenti´ni rehberler eş-
liğinde gezen öğrencilerimiz 
yeni bir şehir gezme ve yeni 
bir kültürle tanışma fırsatını 
yaklmış oldular.

SAĞLIKLI YAŞAM 
İÇİN 5 DAKİKA 
Beslenme Dostu 

Okul Projesi kapsamın-
da Beden Eğitimi Öğret-
meni Gülbahar Sönmez 
yönetiminde Gençali 
İlkokulu –Ortaokulu 
öğrencileri haftada 3 
gün sabah toplanma sa-
atinde 5 dakika egzersiz 
hareketleri yapmaktadır. 
Etkinliğimiz ile öğren-
cilerimiz her gün güne 
sağlıklı başlamaktadır.

Gençali İlkokulu ve Gençali Ortaokulu

AŞURE ETKİNLİĞİ
13.10.2017 tarihinde 

Gençali  Köyü  halkının 
hazırlamış olduğu aşu-
re etkinliğine tüm köy 
halkı ve okulumuzun 
öğretmen ve öğrencileri 
katılarak birlik ve bera-
berlik duygusu anlam 
kazandı.

Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi

AŞURE GÜNÜ ‘’Her kim Aşure 
gününde ailesine ve ev halkına ikramda 
bulunursa,Cenab-ı Hak da senenin tama-
mında onun rızkına bereket ve genişlik 

ihsan eder.(Hadis-i Şerif)
Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem 

ayının 10. günü aşure günüdür.Muhar-
rerm ayı Allah’ın ayıdır.Bu mübarek 
ay;ilahi bereket ve feyzin ,Rabbani ih-

san ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir 
aydır.Biz de Senirkent Çok Programlı 
Anadolu Lisesi  olarak öğrencilerimize  
dinimizin de buyurduğu gibi paylaşmayı 
öğretmek ve bu paylaşımın oluşturdu-

ğu dostluğu yaşatmak adına okulumuz 
bahçesinde ‘’Aşure Günü’’ etkinliği  dü-
zenledik. Cenab-ı Allah bizleri birlikten 
ve beraberlikten,iyilikten ve güzellikten 
ayırmasın.Aşure günümüz kutlu olsun.

TEMSİLCİ SEÇİMİ
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 

Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi 
olarak;

Cumhuriyetimizin demokrasi ile güç-
lendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik 
bir demokrasi kültürünün oluşturulması, 
hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliş-
tirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, 
millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel 

değerleri benimseyen nesillerin yetişti-
rilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve 
oy kullanma kültürünün kazandırılması; 
katılımcı olma, iletişim kurabilme, de-
mokratik liderliği benimseyebilme ve 
kamuoyu oluşturabilme becerilerinin 
kazandırılması amacıyla ‘’ Öğrenci Tem-
silcisi’’ seçimi yapıldı.Bu seçim sonunda 
öğrencimiz Fatma Karacan Okul Öğrenci 
Temsilcisi oldu.

CUMHURİYET SAVCIMIZIN ZİYARETİ
 Senirkent Cumhuriyet Savcısı  Sayın Sabah ADEM-

HAN ve Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Hü-
seyin TURAÇ, Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyo-
numuz öğrencilerini ziyaretleriyle onurlandırdılar.Bu 
ziyaretleriyle öğrencilerimize yol göstermişler ,anlattık-
ları  hayat hikayeleriyle  sevgili öğrencilerimize rehber  
olmuşlardır.Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyoruz.



ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. Günü Aşure günü olarak İs-

lam alemi tarafından idrak edilir.  Birlik ve beraberliğin oluşmasına ve 
pekişmesine vesile olan bu gibi dini ve milli günlerin en güzel şekilde 
değerlendirilmesi toplum hayatımız için büyük öneme haizdir.  Dini, ma-
nevi ve milli duygular birliktelik olunca daha yoğun ve derin yaşanır. Biz 
de Cumhuriyet Meydanında kıymetli Senirkent halkıyla buluşarak dini ve 
manevi duyguların daha derin hissedilmesi amacıyla bir etkinlik düzenle-
dik.  Bizden teveccühünü esirgemeyen Senirkent halkına ve bu etkinlikte 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah niyetlerimizi saf amellerimiz 
salih eylesin.  

PAYLAŞMANIN VE SEVGİNİN
SİMGESİ “AŞURE İKRAMI”

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlik-
teliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin 
simgesidir. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü 
gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk için-
deki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi 
kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri 
devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tat-
ları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, 
birlikte yaşamanın sembolünü tadarken mu-
habbeti paylaşmaya devam etmektedir.

19/10/2017 tarihinde saat: 11.00 da düzen-
lenen “Aşure İkramı Etkinliği” ilçe milli eğitim 
müdürümüz, şube müdürümüz, okul müdürle-
rimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğren-

NESİLDEN NESİLE NOSTALJİK OYUNLAR VE OYUNCAKLAR

OKULA YENİ BAŞLADIM 
PALYAÇO VE SİHİRBAZLIK GÖSTERİSİ

Okulumuz Senirkent Zübeyde Hanım Anaokulunda pal-
yaço ve sihirbazlık gösterisi yapıldı. Gösteriye öğrenciler 
yoğun ilgi gösterdi ve çok eğlenceli vakit geçirdiler. Birbirin-
den farklı sihirbazlık gösterileriyle öğrencilerin dikkatlerini 
çeken palyaço çocukları kahkahaya boğdu. Okula uyum çer-
çevesinde gerçekleştirilen gösteri sonucunda öğrencilerimiz 
artık okula eğlenerek geliyorlar.

 
1) 10/E Sınıfı öğrencilerimiz ve inşaat 

bölümü öğrencilerimiz ortaklaşa yaptıkları bir 
çalışmayla okulumuzdaki boya sorunu olan sı-
nıfları boyadılar,inşaat tamiratı gerektiren sınıfla-
rımızı onardılar.Bu çalışmaların öğrencilerimizin 
mesleki gelişimi adına gerekli katkıları da sağ-
ladığını görmekteyiz. 10/E sınıfı öğrencilerine , 
inşaat sınıfı öğrencilerine ve rehber öğretmenleri 
Yasemin KARTAL önderliğinde sınıflarını boya-
dılar. Öğrencilerimize ve öğretmenimiz Yasemin 
KARTAL’a teşekkür ediyoruz.

2-Okulumuz bahçesinde yer alan merhum 
Öğretmen Osman TURGUT anısına yapılan çeş-
me zaman içerisinde yıpranmış olup,yer yer mer-
mer sütunlarda dökülmeler ve kırılmalar meyda-
na gelmişti.Okulumuz ve çevre estetiği açısından 
görüntü kirliliği meydana getirmekteydi.Okulu-

muz teknik personelleri öğrenci öğretmen işbir-
liğiyle  gerekli maddi imkanlar karşılanmış olup, 
çeşmemiz aslına uygun restore edilerek ,öğren-
cilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunul-
muştur.

3-Okulumuz pansiyonunda öğrencilerimize 
daha sıcak bir ev   ve daha ferah bir konaklama 
ortamı sunabilmek için odalardaki 6 kişilik ka-
pasite sayısı 4 kişiye düşürülmüş; ayrıca odadaki 
ranza ve dolaplar yenilenmiştir.Okulumuz pansi-
yon müdürü Caner KALKAN :pansiyonumuzda 
gerekli düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının 
devam edeceğini ,söyledi.

4-Okulumuz ön bahçe giriş bölümü zamanla 
bitki ve çevre düzeninde çeşitli sorunlar oluş-
muştur.Bu sorunun giderilmesi için öğretmen 
–öğrenci işbirliğiyle önce çevre temizliği yapıl-
mış, sonra bitki  düzenleme çalışmaları yapılmış 
ayrıca ‘’öğrenci yolu’’gerekli ışıklandırmalarla 

düzene sokulmuştur.’’Öğrenci yolu’’ sağ kısmın-
da bulunan ön bahçede öğrenci ve misafirleri-
mizin hizmetine sunulmak için bank çalışmaları 
da devam etmektedir.Çalışmalar neticesinde ön 
bahçemiz küçük çaplı bir kampus görünümüne 
kavuşacaktır.

5-Okulumuz pansiyonunun dış cephesinde 
bulunup görüntü kirliliği oluşturan  dış kablolar 
okulumuz elektrik elektronik teknolojisi alanı 
öğretmen ve öğrencileri tarafından görüntü kir-
liliği ortadan kaldırılarak tekrar yeni bir düze 
getirilmiştir.

6-Öğrencilerimize demokrasi bilinci ve 
cumhuriyet sevgisi aşılamak adına okulumuzda 
‘’okul öğrenci temsilcisi’’seçimi  öğrencilerimi-
zin yoğun katılımıyla gerçekleşmiştir.Okulumuz 
öğrenci temsilciliğine 11 Harita sınıfından Halil 
Burak ULUÇ seçilmiştir.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

AŞURE DAĞITIMI 
Turan İlkokulunda  Muharrem ayı içerisinde 6 Ekim 2017 Cuma günü 

cuma namazından sonra okul bahçesinde AŞURE dağıtımı yapıldı.

Turan İlkokulu 2017-18 eğitim öğretim yili okul aile birliği olağan ge-
nel kurul toplantisi 24 Ekim sali günü saat 15’de okulumuzda yapilmiştir.

TURAN İLKOKULU

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU

YÜKSELİŞ ORTAOKULU

Öğrencilerin okula uyum sağlamaları ve velilerin okulu, okul öncesi 
eğitimi tanımaları ve okul veli iletişimini güçlendirmesi amacıyla yapı-
lan ‘Kahvaltı Buluşması’ İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve velilerin katı-
lımıyla gerçekleşti. Emeği geçen tüm okul personelimize ve velilerimize 
teşekkür ederiz. Ayrıca Kahvaltımıza katılımlarından ve velilerimizle 
sohbetlerinden büyük memnuniyet duyduğumuz İlçe Milli Eğitim Mü-
dürümüz Hüseyin TURAÇ ´a çok teşekkür ederiz.

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU

Okulumuz ilköğretim haftası kapsamında Senirkent Belediye Başkanı 
Sayın Erol CİVELEKOĞLU’nu makamında ziyaret etti.

Sayın Başkanımız bizleri makamında sıcak bir ilgiyle karşıladı. Sayın 
Başkanımız kendisinin de öğretmen olduğunu belirterek ziyarete gittiği-
miz öğrencilerle sohbet etti. Eğitim ve öğretimin ne kadar önemli olduğu-
nu belirtti. İlköğretim Haftamızı kutladı. Daha sonra Sayın Başkanımızı 
ziyarete gittiğimiz öğrencilerimize hediyeler verdi.

Hatıra fotoğrafı çekildik. Sayın Başkanımızdan izin isteyerek ziyare-
timize son verdik. Sayın Başkanımıza ilgisinden dolayı teşekkür ederiz.

cilerin katılımıyla gerçekleşti. Senirkent Zübeyde 
Hanım Anaokulu olarak bu anlayışla öğrencileri-
mize paylaşmak, sevgi ve birlikteliğimizin öne-

mine dikkat çekmek istedik. Bu etkinlikte emeği 
geçen tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve per-
sonellerimize teşekkür ederiz...

Kendi çocukluğunuzda oynadı-
ğınız oyunları hatırlar mısınız? Yal-
nızca bir mum ışığı etrafında göl-
gelerden yarattığınız karakterleri, 
sokakta arkadaşlarınızla oynamaya 
doyamadığınız üçtaşı, sek seki, köşe 
kapmacayı… İşte çocukluğunuzun 
en eğlenceli zamanlarını, çocuğu-
nuzla birlikte tekrar yaşayabilmeniz 
için size bir fırsat: “Nostaljik Oyun-
lar”.

Zübeyde Hanım Anaokulu Öğ-
rencileri ve Senirkent Çok Program-
lı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi 

öğrencileri ile ortaklaşa yürüteceği-
miz ve her ay 3-4 oyun ile yıl sonu 
çocuk şenliğinin ilk adımı olan “Ne-
silden Nesile Nostaljik Oyunlar ve 
Oyuncaklar” adlı pojemiz başlıyor. 


