
24 Kasım 1928’de, Atatürk’ün, Millet 
Mektepleri Başöğretmenliği unva-

nını kabul edişinin anısına 1981 yılından 
bu güne, 24 Kasım, “Öğretmenler Günü” 
olarak kutlanır. Hepimiz biliyoruz ki bazı 
sembollerin ifade ettikleri büyük anlamlar 
vardır. O sembollerde büyük manalar gizli-
dir. 24 Kasım öğretmenler günü de anneler 
günü gibi, sevgililer günü gibi içinde bü-
yük bir önem taşıyan değerli bir semboldür. 
Öğretmen sevgisi ya da öğretmenin değeri, 
önemi, bir güne, bir törene, bir konuşma-
ya sığdırılamayacak kadar büyüktür. Onun 
içindir ki Hz. Ali “Bana bir harf öğretenin 
kırk yıl kölesi olurum demiştir. Bedir Sava-
şından sonra Müslümanlara okuma yazma 
öğreten esirler serbest bırakılmıştır. Demek 
ki öğretmenlik esareti bitirip özgürlüğü ge-
tiren bir meslektir.

Dinimizde olduğu gibi tarihimizde de her 
daim öğretmenin önemi bir başka olmuştur. 
Osman Bey - Şeyh Edebali, Fatih – Akşem-
settin, Yavuz - Şeyhülislâm İbn-i Kemalpaşa 
buna en güzel örneklerdir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bir yurt gezisinde girdiği sınıfta 
o sınıfın öğretmenine gösterdiği saygı he-
pimizin bildiği gerçek bir yaşam öyküsü-
dür. Bunun içindir ki Ulu Önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmenler Yeni 
Nesil Sizlerin Eseri Olacaktır”, “Gelecek 
Gençlerin, Gençler İse Öğretmenlerin Eseri 
Olacaktır”, demiştir.

Bir sanatkârı büyük ve değerli kılan or-
taya koyduğu eserleridir. Mustafa Kemal’i 
Atatürk yapan en büyük eserim dediği Tür-
kiye Cumhuriyetidir. Mehmet Akif’i Va-
tan ve İstiklal Şairi yapan yazdığı İstiklal 
Marşı’dır. Gelecek gençlerin, gençlikte öğ-
retmenlerin eseri olacağına göre öğretmen-
lik mesleği önemli bir meslektir. Bu nedenle 
öğretmene gereken önemi ve değeri vermek 
milletimizin ve devletimizin önceliklerin-
den biri olmalıdır. Bu gerçeğin farkında olan 
hükümetimiz daima bütçede en büyük payı 
eğitime ayırmış, öğretmenlerin yaşamını ve 
çalışma şartlarını kolaylaştıracak birçok ge-
lişmeye imza atmıştır. 

Kutsal olan hiçbir şeye paha biçilemedi-
ği gibi öğretmenlerimizin emeğine de paha 
biçilemez. Hiçbir maddi imkân öğretmenin 
alın terinin karşılığı olamaz. Öğretmenler 
toplumlar için bir hayat damarıdır. Yetiştir-
dikleri bireyler eliyle toplum hayatına yön 
veren gizli kahramanlar, gizli liderlerdir öğ-
retmenler. Hepimiz bu güne kadar olan ya-
şantımızı gözden geçirdiğimizde hayatımıza 
yön veren bir öğretmen olduğunu görürüz. 
Adını unutamadığımız, verdiği dersi hala 
hatırladığımız eli öpülesi bir öğretmen! Eli 
öpülesi diyorum çünkü ilk öğretmenlerimiz 
olan anne ve babamızdan sonra eli öpülme-
ye en layık olan insan öğretmenlerimizdir. 
Kimi acılarımızı paylaşmıştır, kimi en bü-
yük sevincimiz olmuştur. Hepsi cehaletin 
düşmanı medeniyetin ve ilmin habercisi ol-
muştur. Karanlığı aydınlatan bir ışık, çorak 
topraklara akan bir pınar olmuştur her biri. 
Var oldukları her yerde şafak sökmüş, karan-
lık aydınlığa dönüşmüştür. Çöller yedi veren 
güllerle bezenmiştir. Korkunun kol gezdiği 
yerlerde ve dönemlerde dahi haksızlığın, 

cehaletin karşısında bir çığlık olmuştur öğ-
retmen. Onun içindir ki vatan savunması ile 
görevli olan askerimizden ve polisimizden 
sonra en çok şehit veren bir meslek olmuş-
tur öğretmenlik. Karanlıkta yaşamayı bir 
hayat sanan yarasa ruhlu beyinlerin, daha 
doğrusu beyinsiz, ruhsuz canilerin namlula-
rı asker ve polisten sonra en çok öğretme-
ne çevrilmiştir. Eğitimden ve öğretmenden 
nasibini almadığı için yaşamak ve yaşatmak 
yerine, ölmeyi ve öldürmeyi tercih eden 
bu canilere rağmen yine onların evlatlarına 
hizmet etmeyi hedefleyen gencecik mes-
lektaşlarımız en az tetiği çeken kadar kalleş 
olan kurşunlara hedef olmuştur. Kanları ve 
canları pahasına bu vatana hizmet etmişler-
dir. Aybüke ve Necmettin arkadaşımız baş-
ta olmak üzere şahadet mertebesine ulaşan 
arkadaşlarımızın acıları bizim en büyük 
şevkimiz olacaktır. Onlardan devraldığımız 
bayrağı en yükseğe taşımak idealimizdir. 
En mutlu anımızda dahi onların acısı hep 
yüreğimizde olacaktır. Namertlere mertlik 
neymiş öğretmek için gözyaşımızı içimize 
akıtarak karanlık beyinlerle olan mücade-
lemizi yılmadan devam ettireceğiz. Acımız 
yılmamıza değil onurlu duruşumuza vesile 
olacaktır. Gözyaşlarımız yağmur gibi düştü-
ğü her yerde yeni tohumların filizlenmesine 
sebep olacak, bir öğretmen binlerce öğren-
ciyi peşine takarak 2023’e, 2053’e, 2071’e 
yürüyecektir. 

Bu duygularla ebediyete intikal ederek 
ölümsüzleşen eğitim şehitlerimizi saygıyla 
ve rahmetle anıyorum. Öğretmenler gününü 
şehit öğretmenlerimizin mezarları başında 
kutlayan anne ve babalarının ellerinden öpü-
yorum. Başta bende emeği olan öğretmen-
lerim olmak üzere tüm meslektaşlarımın 

öğretmenler gününü en içten dileklerimle 
kutluyor ve öğretmenlerimize şu şiirle ses-
leniyorum.
Sizlere emanet şu körpe yavrum,
Ortalıkta dolaşıp gezmesin hocam!
Gözümün çırası tek tasam, kaygım,
Aç, câhil, perîşan kalmasın hocam!
 Fidanıma iyi bak, aman solmasın,
 Kahraman yetişsin, korkak olmasın,
 Rabbini tanısın, dinsiz kalmasın,
 Ahrette yakanı tutmasın hocam!
Tabancayı değil, kitabı sevsin,
İnsana yakışır örnekler versin,
Cahil geldiği kapından, alim gitsin,
Milletine, devletine, hain olmasın hocam!
 Milletin şerefini kendi şerefi bilsin
 Kur’an’ı okusun, hak nedir görsün
 Her bir kötülüğü aklından silsin,
 Kendi milletine kurşun sıkmasın hocam! 

  AYLIK HABER BÜLTENİ         Kasım 2017 
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ANNE VE BABAMIZDAN SONRA 
ELİ ÖPÜLMEYE EN LAYIK OLAN İNSAN ÖĞRETMENLERİMİZDİR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tam 94 yıl 
önce cumhuriyetimizin ilan edilişi Senirkent İlçe Stadyumu’nda 
coşku ve heyecanla kutlandı. Senirkent Çok Programlı Anado-
lu Lisesi’nin hazırlamış olduğu törene protokol mensupları, 
öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı. Tören, Senirkent 
Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin bando takımı eşliğinde 
gerçekleştirilen resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

Daha güvenilir, daha huzurlu ve vicdanı so-
rumluluğumuzu yerine getirebilecek gençler ye-
tiştirmek amacıyla yeni projelerle eğitim-öğre-
tim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Senirkent 
Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda 
2017-2018 Eğitim –Öğretim yılından itibaren 
başlattığımız “Sahipsiz Kantin” projemiz öğren-
ciler üzerinde olumlu etkiler bırakıyor. Sahipsiz 
Kantin projemizin amacı; sahipsiz gibi görünen 
eşya, yiyecek… vs. istediğimiz ölçüde almak 
ve ücretini kasaya koyarak vicdanı sorumlulu-
ğumuzu yerine getirmektir. Kantini bekleyen 
bir görevlinin olmaması ve alınan yiyeceklerin 
parasının kasaya konulması, projenin amacına 
ulaştığının bir kanıtıdır. 

29 Ekim Cumhuriyet BayramıSenirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi
Spor Salonu Yenilenerek Hizmete Girdi

Pansiyonumuz Yenileniyor

Senirkent Çok Programlı Anadolu 
Lisesi Spor Salonu yazın başlayan 
bakım-onarım çalışmalarının bit-
mesinin ardından bu ay içerisinde 
yenilenerek yeniden hizmete açıldı. 
Yapılan çalışmalarda salonun zemi-
ni, boyası, soyunma odaları, termo-
sifonları, kalorifer petekleri çatısı 
yenilendi. Ayrıca çevre düzenlemesi 
yapılarak kilit parke taşı döşendi. 
Öğrenciler Beden eğitimi derslerini 
ve boş zamanlarında daha sağlıklı 

ve sosyal bir ortamda geçirmenin 
coşkusu içerisinde spor salonunu 
kullanmaya başladı.    

Senirkent İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Hüseyin TU-
RAÇ’ ın yoğun çalışmaları ne-
ticesinde okulumuz pansiyonu-
na  25 adet elbise dolabı, 120 
adet nevresim takımı, 60 adet 
ranza kazandırıldı. 

Katkılarından dolayı öğren-
cilerimiz ve ilçemiz adına İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Sa-

yın Hüseyin TURAÇ’ a teşekkür 
ediyoruz.

Senirkent Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi  Pansiyonunun Oda-
larını Güzelleştiriyoruz. 

Geleceğimizi emanet ettiğimiz 
gençlerimizin, eğitim-öğretim 
hayatlarında daha verimli olmala-
rını ve kendilerini evlerinde his-
setmelerini sağlamak amacıyla 
Senirkent Çok Programlı Anado-
lu lisesi pansiyonunun odalarını 
güzelleştiriyoruz.  

Odalarımızın modern bir gö-
rüntüye ve rahatlığa kavuşması 
için öğrenci dolapları yenilen-
miştir. Odalarımıza daha şık bir 
görüntü vermek için duvarlar 
boyanmış ve stor perdelerle öğ-
rencilerimizin yaşam standartları 
daha üst seviyeye çıkarılmıştır. 
Senirkent Çok Programlı Anado-
lu Lisesi pansiyonumuzun daha 
rahat bir ortam olması için çalış-
malarımız devam etmektedir.

Sahipsiz Kantin Projesine Büyük İlgi

Beslenme Dostu Okullar Programı
Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türki-

ye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı´nın 
“Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli 
Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının 
Kazandırılması”başlığı kapsamında, “Beslenme Dos-
tu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve ha-
reketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve 
bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi 
ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması he-
deflenmektedir. İmzalan protokol ile Beslenme Dostu 
Okullar Programı ülkemizde başlatılmıştır. Program 
ilçemiz okullarında da uygulanmaktadır.

Beyaz Bayrak Protokolü
Ülke genelinde geleceğimizi emanet edeceğimiz 

çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, ge-
liştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve 
hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesil-
ler yetiştirmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda 
eğitim-öğretimini sürdürmek amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumla-
rının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, 
okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla 
2006 yılından itibaren uygulanmakta olan “Beyaz 
Bayrak İşbirliği protokolü” 08.06.2015 tarihinden 
itibaren 4 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeniden 
imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.  İlçemiz okulları 
beyaz bayrak projesine dahil olmuşlardır.



 • Dr. İsmail Hakkı Örmeci
Anadolu Lisesi

Yedi Tepe Üniversitesi tanıtıldı

Genç Kızlar Voleybol Takımı İl Müsabakalarında

Değerler Eğitimi İle İlgili Pano

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı İle Anıldı
“10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” 

dolayısıyla Senirkent Dr. İsmail Hakkı 
Örmeci Anadolu Lisesi, Senirkent Bele-
diyesi Sinema Salonu’nda bir program 
gerçekleştirdi. Programa Senirkent proto-
kolü iştirak etti. Programa katılan misa-
firlere çikolatalar ikram edildi ve Mustafa 
Kemal Atatürk imzalı rozetler dağıtıldı.  
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Burak 
Yardım, Müdür Yardımcısı Baki Karakuş 
ve İngilizce Öğretmeni Çiğdem Akın’ın 
hazırlamış olduğu program izleyenler ta-
rafından tam not aldı. Mustafa Kemal’le 
ilgili görsellerin, belgesellerin yer aldığı 

programda Atatürk’ün sevdiği şarkılar 
11/B sınıfı öğrencisi Seycan Şahan ve 
12/D sınıfı öğrencisi Bayram Cengiz ta-
rafından seslendirildi. Bunun yanında 
Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili şiirler 
okundu. Şiirleri 9. sınıf öğrencisi Hilal 
Arman ve 11/D sınıfı öğrencisi Ayşe Nur 
Öçal seslendirdi. 11/B sınıfı öğrencileri 
ise “Gençliğin Ata’ya Cevabı”nı icra etti. 
Programın sonunda şiir, resim ve kompo-
zisyon dallarında dereceye giren öğrenci-
lere hediyeler verildi. Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, ölümünün 79.yıldönümünde 
saygı ile anıldı.

Okulumuzda değerler eğitimi ile ilgili 
yeni bir pano hazırlandı. Değerler eğitimi 
ile ilgili görseller, vecizeler, kıssadan his-
seler bu panoda sergilendi. 

Böylece öğrencilerin hem bilişsel 
hem de psiko-sosyal algıları harekete ge-
çirilmeye çalışıldı.

Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örme-
ci Anadolu Lisesi kız voleybol takımı 
Isparta’daki il müsabakalarında okulu-
muzu genç kızlar kategorisinde temsil 
etmiştir. Voleybol takımımız Keçiborlu 
Anadolu Lisesi, Isparta Gülkent Anadolu 

Lisesi ve Isparta Gül Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile karşılaşmıştır. Okul 
Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Çetin, bu 
müsabakaların öğrenciler üzerinde sosyal 
ve kültürel anlamda önemli bir tecrübe 
bıraktığını ifade etti.

Yedi Tepe Üniversitesi okulumuz 
12. sınıf öğrencilerine üniversite tanıtım 
toplantısı yaptı. Yedi Tepe Üniversitesi 
yüksek lisans öğrencileri ve bölüm 
öğrencileri okulun öğrencilere sağladığı 
avantajlar ve okul bölümleri hakkında 
bilgi verdi. 

Katılımcılar Türkiye’nin en güzide 
okullarından biri olan Yedi Tepe Üniver-
sitesi hakkında şöyle açıklamalar yaptı: 
“Akademik faaliyetlerini Diş Hekimliği, 
Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel 
Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bi-
limler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, 
Sağlık Bilimleri, Tıp ve Ticari Bilimler 
olmak üzere 13 Fakülte ve 1 Uygulama-

lı Bilimler Yüksek Okulunda toplam 64 
programda lisans düzeyinde eğitim ver-
mektedir. 

Ayrıca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta-
rihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağ-
lık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitü-
leri bünyesindeki 74 yüksek lisans ve 33 
doktora programında lisansüstü düzeyde 
eğitim yürütmektedir. 

Eğitim dili İngilizce olan Yedite-
pe Üniversitesi kurulduğu günden bu 
yana 26 Ağustos Yerleşimi içerisinde 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
gençleri hayata hazırlamaktadır. Bu genç-
ler ülkemizde veya yurt dışında istihdam 
edilmektedir.”

 • Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu

 • Büyükkabaca Anaokulu

 • Büyükkabaca Ortaokulu

 • Cumhuriyet İlkokulu

Dikkatimi Topluyorum. 
Puzzle´mı Tamamlıyorum 
adlı proje ortaklığımız 
1/A Sınıfı Puzzle Yapı-
yor ismiyle Sınıf Öğret-
menimiz Fatime ÇELİK 
öncülüğünde gerçekleşe-
cek. Puzzle önce küçük 
parçalar halinde öğren-

cilerle birlikte yapılacak 
ilerleyen dönemlerde an-
nelerinde katılımıyla daha 
fazla parçalarla yapılarak 
aynı zamanda veli-öğren-
ci-okul işbirliği arttırıla-
rak velilerinde etkin bir 
şekilde eğitime katılması 
sağlanacak

Okulumuzda Senirkent 
İlçe Milli Eğitim tarafın-
dan yürütülen değerler 
eğitimi kapsamında Ka-
sım ayında Sorumluluk 
değeri işlendi. Bu kap-
samda okulumuzda;

1) Tüm sınıflarda “So-
rumluluk “ile ilgili panolar 
hazırlandı. Okul içerisinde 
öğrencilerin katkılarıyla 

genel bir pano hazırlandı.
2) Sorumluluk köyü ku-

ruldu.
3) Her sınıf mevcut olan 

güllerinin dibini çapaladı
4) Öğrencilerimiz pişir-

miş oldukları yumurtaları 
her gün okula kırmadan 
getirip götürerek üzerleri-
ne aldıkları sorumlulukla-
rı yerine getirmeyi öğren-
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diler.
5) Öğrencilerimiz saksı-

ya çiçek dikerek yine ba-
kımlarını kendileri yaparak 
sorumluluk almayı öğren-
diler.

6) Karagöz- Hacivat adlı 
çizgi film izleyerek ailemi-
ze karşı sorumluluklarımız 
öğrendiler.

7) Okul bahçemizde so-
rumluluk konulu yapmış ol-
duğumuz program sorum-
luluk kavramını pekiştirdi.

8) Pipetlerden çiçek ya-
pılarak sorumluluk bahçesi 
oluşturuldu.

9) Sorumluluk ile broşür-
ler dağıtıldı.

10) Sorumluluk ile drama 
çalışması yapıldı.

Emeği geçen bütün öğ-
retmen ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz.

Velilerimizin katılımıyla 
sınıflarda sebzelerin renk-
lerinden, şekillerinden ve 
ebatlarından bahsettik. Tat-
larına baktık. Kokularını 
duyduk. Hangi koku hangi 
malzemeye ait olabilir diye 
akıl yürüttük. Örneğin ke-
reviz yaprağıyla ilk defa ta-
nıştık ve üzerine konuştuk. 

En sonunda herkes kendi 
elleriyle kendi turşusunu 
kurdu. Turşuyu kurarken 
sirke kullanmak kimisine 
ilginç geldi.Turşuyu yapar-
ken eldiven taktik ve neden 
eldiven taktığımız üzerine 
konuştuk. Oldukça keyifli 
ve bol paylaşımlı eğlenceli 
bir gün geçirdik.

Ülke çapında seçilmiş 
on öğretmenden biri olan 
Mehmet Yeşil YEŞİL’in se-
çildiği Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) ve ulusal kanallarda 

yayımlanmak üzere; öğ-
retmenlerimizin yaptıkları 
başarılı çalışmaları tüm öğ-
retmen ve öğretmen aday-
larıyla paylaşmak, eğitimin 

kalitesini artıracak proje-
leri ülke sathına yaymak, 
kamuoyunda öğretmenlik 
mesleğiyle ilgili olumlu 
algı oluşturmak için “Far-

kındalık Oluşturmuş Öğ-
retmenlerimiz” temalı dra-
ma – belgesel tarzında film 
çekimleri okulumuz ve ka-
sabamızda gerçekleşti.

Okulumuzda 
belgesel çekimi 

yapıldı

Benim 
Kuşlarım 
Projesi 

Başlıyor
Okul Müdürü Havva 

BİLGİÇ tarafından geliş-
tirilen ve öğrencilerimiz-
de doğa sevgisi, yardım-
severlik ve sorumluluk 
değerlerini geliştirmeyi 
amaçlayan ‘Benim Kuş-
larım’ projesi hayata ge-
çiyor.Okul Aile Birliği 
Başkanı Murat Noğay’ın 
desteğiyle Proje kapsa-
mında her sınıfımıza ait 
birer kuş yuvası yaptırıla-
rak okul bahçesinin çeşitli 
noktalarına yerleştirildi. 
Öğrencilerimiz kendi sı-

Okulumuzun 3. ve 4. 
sınıf öğrenci velilerine 
yönelik olarak okulumuza 
görevlendirilen rehberlik 
öğretmeni Çisem ÇAN-
KAYA tarafından öğren-

cilerde sorumluluk bilinci-
nin nasıl geliştirilebileceği 
konulu bir seminer düzen-
lendi. 

Okulumuz 2/B sınıfın-
da gerçekleştirilen semi-

nere velilerin ilgi göster-
diği görüldü. Seminerin 
ardından velilerimiz reh-
berlik öğretmeni ile görüş 
alışverişinde bulunma im-
kanı da buldu.

Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıf öğretmenimiz Murat 
YALIM tarafından geliştirilen ve SEDEP Projesi kap-
samında uygulanmaya başlanan ‘Ülkem İçin Çalışıyo-
rum Ülkem İçin Yarışıyorum’ projesi tüm hızıyla devam 
ediyor. Öğrencilerin olumlu davranışları ile puan topla-
dıkları ve yanlış davranışları sonucu puan kaybettikleri, 
yapılan değerlendirme sonucu illere vali olabildikleri 
proje hakkında okulumuzun internet sitesinden ayrıntılı 
bilgi edinebilirsiniz. 

SEDEP Projesi kapsamında Cumhuri-
yet İlkokulu olarak öğrencilerimizde çev-
re temizliği, temizlik bilinci ve sorumlu-
luk alabilme becerilerini geliştirmek için 
düzenlenen ve okulun en temiz sınıfının 
öğrencilerden oluşan bir komisyon tara-
fından belirlendiği Yıldız Sınıf Projesi 
uygulanmaya başladı. Projenin her aşa-
masında aktif rol alan 2/A sınıf öğretme-

nimiz Kazım KARAARSLAN´ a, temiz 
okul komisyonunda yer alan öğrencileri-
mize ve sınıflarını en temiz sınıf yapmak 
için çaba gösteren tüm öğrencilerimize 
teşekkür ederiz. 

Yapılan ilk değerlendirme sonucu ilk 
haftanın en temiz sınıfı 4/B sınıfı seçil-
miştir. 4/B öğrencilerini tebrik eder başa-
rılarının devamını dileriz.

Ülkem İçin Çalışıyorum 
Ülkem İçin Yarışıyorum 
Projesi Devam Ediyor

Velilerimize Sorumluluk Semineri Düzenlendi

nıflarına ait kuş yuvaları-
na sırayla çeşitli yiyecek-
ler koyacaklar. Böylece 
hem öğrencilerimizin so-
rumluluk duygusu geli-
şecek hem de kışın besin 
bulmakta zorlanan kuşlar 
kış mevsimini rahat geçi-
recek.

Yıldız Sınıf Projemiz Başladı



 • Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  • Gençali İlkokulu ve Gençali Ortaokulu

 • Anadolu İmam Hatip Lisesi

24 Kasım Öğretmenler 
Günü münasebetiyle oku-
lumuzun hazırladığı ilçe 
programı, Senirkent Kay-
makamımız Sayın Eşref 
AKÇA, Senirkent Beledi-
ye Başkanımız Sayın Erol 
CİVELEKOĞLU ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Hüseyin TURAÇ´ın 
teşrifleri ile coşkulu bir şe-
kilde kutlandı. 

Protokol üyeleri, öğ-
retmen ve öğrencilerin ka-

tıldığı programda; orator-
yo sunumu, tiyatro, müzik 
dinletisi, halk oyunları ve 
öğretmenlik üzerine çeşitli 
video gösterimleri  yapıl-
dı. Ayrıca ilkokullar, orta-
okullar ve liseler arasında 
düzenlenen  resim-şiir ve 
kompozisyon yarışmala-
rında derece alan öğren-
cilerimize ödülleri verildi. 

Adaylık eğitim süreci-
ni tamamlayan öğretmen-
lerimize ‘’Öğretmenlik 

Yemini’’ ettirildi. Prog-
ramın hazırlanmasında 
emeği geçen öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkürü 
borç biliyoruz. 

Eğitim camiasında 

fedakârca görev yapan 
tüm öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Gününü bir 
kez daha kutluyor ve Ulu 
Önder Ata´mızı saygıyla 
anıyoruz. 

Yaşadığımız yüzyıl 
bilgi, ilerleme dönemi-
dir. Kitaplar bilime giden 
yoldur. Çağımızın buluş-
larını kitap, dergi gazete 
gibi yayın organlarından 
izleriz. Okuduğumuz ki-
taplar, dergiler, gazeteler 
bilgilerimizi artırır. Bizi 
dünyadaki gelişmelerden, 
değişmelerden haberdar 

eder. Kitaplar sevgili dost-
larımızdır. Kitaplıklar, kü-
tüphaneler kitapların bir 
arada bulunduğu yerler-
dir. İlçemiz Kütüphanesi 
etkinliklerine katılan öğ-
rencilerimiz, kütüphane 
üyeliklerini yaptırarak 
daha çok kitaba erişebilme 
şansını yakaladılar. BİLGİ 
GÜÇTÜR…..

Süleyman Demirel Üniversitesindeyiz

Yeni Pansiyonumuza Taşındık
2017-2018 eğitim-öğretim yılında 74 kız öğrenci 

kapasiteli yeni yurdumuza taşındık. Pansiyonumuzun 
açılışında emeği geçen ve her türlü desteği veren Ispar-
ta ve Senirkent Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve 
çalışanlarına, ayrıca canla başla gece-gündüz demeden 
büyük özveriyle çalışan okulumuz personelimize teşek-
kürü borç biliyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun...

24 Kasım Öğretmenler Günü

2018 yılında Üniver-
site Sınavına girecek öğ-
rencilerimiz, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanlığın-

ca düzenlenen tanıtım 
programına katıldılar ve 
bilgilendirildiler. Sağlık 
Hizmetleri Alanı şefimiz 
Nigar ŞENKAL ile anfide 

ders dinleyen üniversite 
adaylarımız, laboratuar 
çalışmalarına da katılma 
fırsatını elde ettiler. Fakül-
te öğretim üyesi Doçent 

Dilek hocamıza emekle-
rinden dolayı çok teşekkür 
ediyoruz. Öğrencilerimizi 
üniversitede görmek di-
leklerimizle...

İlçe Kütüphane Etkinliklerimiz

Yumurtalarla Sorumluluk
Öğrencilerimizin so-

rumluluk bilincini geliş-
tirmek için 3/A sınıf öğ-
retmenimiz Halis Burak 
FİDAN ‘Yumurtam Çat-
lamasın’ etkinliğini yap-
tırdı. Ve 5.günün sonun-
da yumurtaları kırmayan 
öğrencilerine Sorumluluk 
Belgesi  verdi. Etkinlik 
öğrencilerimizin ilgisiy-
le daha anlam kazandı. 
Öğretmenimize  bu güzel 
çalışmasından dolayı te-
şekkür ederiz. 

Her insan herkes 
karşısında her şeyden 

sorumludur.
(Dostoyevski)

     Gençali Ortaokulu 
7/A sınıfı öğrencileri “1 
Mektup,1 İnsan, 1 Dünya” 
adlı okulumuzun başlattı-
ğı proje kapsamında, oku-
lumuz Türkçe öğretmeni 
Tuba AKDOĞAN rehber-
liği ve Sivas ili Yıldız Or-
taokulu Türkçe öğretme-
ni Münevver BERBER 
rehberliğinde 7/A sınıf 
öğrencileri ile mektup ar-
kadaşlığına başlanmıştır. 
Öğrencilerin büyük ilgisi-
ni çeken bu proje sevile-
rek sürdürülmektedir.

Proje kapsamında öğ-
rencilerin mektup kültü-
rünü tekrar hatırlamaları, 
kültürel bağların güçlen-
mesi ve yöresel,kültürel 

farklılıkların tanınması, 
arkadaşlık ilişkilerinin 
canlanması ve Türkçenin 
doğru, güzel kullanılma-
sı  ve yazılması amaçlan-

maktadır.
İlerleyen dönemlerde 

okulumuz İngilizce öğ-
retmeni Semiha METİN 
rehberliğinde İngilizce 
eğitimini desteklediği-
ni düşünerek “İngilizce 
Mektup” ile projeyi geliş-
tirmeyi amaçlıyoruz. 

1 Mektup, 1 İnsan, 1 Dünya

Trafik Eğitimi
Gençali İlkokulu öğ-

rencilerine yönelik İlçe 
Jandarma Trafik personel-
lerince trafik kuralları ile 
ilgili seminer verilmiştir.

Bu kapsamda ilkokul 
öğrencilerine çizgi film 
izletilip trafik kuralları eğ-
lenceli hale getirilerek öğ-
renilmesi amaçlanmıştır.          

Rehberlik Semineri
16/11/2017 tarihinde 

okulumuzda öğrenci ve 
velilere yönelik “VERİM-
Lİ DERS ÇALIŞMA” ile 
ilgili Senirkent İ.H. Lise-
sinde görev yapan Rehber 
öğretmenimiz Elif ÇAN-
DIR tarafından rehber-
lik semineri verilmiştir. 
Bu seminer sonucunda; 
Öğrenci ve velilerimiz  

rehberlik seminerinin ol-
masından dolayı memnu-
niyetlerini dile getirdi.

Bu gibi eğitimlerin 
okulumuzda verilmesi için 
öncülük yapan İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Sa-
yın Hüseyin TURAÇ’ a ve 
emeği geçen rehber öğret-
menimiz Elif ÇANDIR’a 
teşekkürü bir borç biliriz.

Cumhuriyet Bayramımızı 
Coşkuyla Kutladık

Cumhuriyetimizin 94. yılını büyük bir sevinçle 
kutladık. Folklor gösterileri, şiirler ve şarkılı ay yıldız 
gösterimizle, marş ve oratoryo gösterileri yapıldı. Tören 
Gençali Köyü halkı tarafından ilgiyle izlendi.

Münazara
Öğrencilerin kendi fikirle-

rini savunabilmesi, inandırı-
cılık kabiliyetini ve araştırma 
becerisini geliştirmesi, toplu-
mun önünde konuşma kabi-
liyetini arttırması için düzen-
lenen bu etkinlik öğrenci ve 
veliler tarafindan büyük ilgi 
gördü. Gruplar idare ve öğret-
menler tarafindan belirlenen 
konuyla ilgili araştırmalar ya-
pıp kendi fikirlerini etkili bir 
şekilde savundular. Progra-
mın sonunda öğrencilerimize 
katılım belgesi verildi.

Beslenme eğitimi
Okulumuz öğrencilerinin gün-

lük hayatta ve eğitim öğretiminde 
daha verimli olabilmesi için sağ-
lıklı beslenmenin önemini anlatan 
seminer verilmiştir. Isparta Devlet 
Hastanesinden gelen diyetisyen 
Büşra Bilgi öğrencilerimizi bu ko-
nuda bilgilendirdi ve öğrencilerin 
sorularını cevapladı. Bu eğitime 
öğrencilerin yanında velilerimiz de 
eşlik etti.

 • Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

eTwinning Kapsamında “Bu 
Maçı Benim İçin Oyna Baba” 

Projesinin İlk Maçı
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmenlerinden 

Enise ALTUN öncülüğünde okul öğretmenleri ile birlik-
te eTwinning kapsamında ülkemizdeki değişik il ve il-
çelerde bulunan Anaokulları ile birlikte hayata geçirilen 
bu proje ile Babaların okul öncesi eğitime olan ilgi ve 
alakaları artırılarak onların desteğini elde etmek amaç-
lanmaktadır. Gün boyu iş ortamında evlatlarından uzak 
kalan babaların evlatları ile birlikte kaliteli zaman ge-
çirme ve birlikte oyun oynama imkânı elde etmelerine 

Öğretmenler Günü Ziyareti
Öğrenciler Çok Programlı Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü’ne ziyarette bulunarak öğretmenlere ken-
dilerinin hazırlamış oldukları hediyeleri taktim ederek, 
Öğretmenler Gününü kutladılar. Öğretmenler minik 

öğrencilerin bu sürpriz ziyaretleri karşısında duyduğu 
mutluluğu dile getirerek hazırlanmış olan hediyeleri ka-
bul ettiler. Öğrenciler de kendilerine gösterilen ilgiden 
çok hoşnut kaldılar. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin TURAÇ ’a ziyarette bulunan öğrenciler hazır-
lamış oldukları çiçeği sunarak Milli Eğitim Müdürünün 
de öğretmenler gününü kutladılar. İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Hüseyin TURAÇ bu ziyaret sırasında çocuklara 
sıcak davranarak tek tek bütün öğrencilere ilgi gösterdi. 

fırsat verilmeye çalışılmıştır. Projenin tanıtımı sırasında 
anlatılanları endişeli bir şekilde dinleyen babaların saha-
daki heyecanları görülmeye değerdi.

Belki de ilk defa babalarını sahada maç yaparken 
gören çocukların ise keyiflerine diyecek yoktu. Çocuk-
larının eğitimi konusunda eşlerini yanında gören anneler 
ise ayrı bir mutluluk yaşadılar.



• Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Turan İlkokulu

• Zübeyde Hanım Anaokulu

Okulumuzda BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ 
Kapsamında EKİM-KASIM ayları için belirlenmiş olan 
yöremizde çokca bulunan ELMA meyvesinin  tanıtımı ve 
dağıtımı yapıldı. Öğrencilerimize elmanın   çeşitleri ve 
faydaları anlatıldı. Daha sonra bir öğretmenimizin getir-
miş olduğu iki kasa elma öğrencilere dağıtılarak öğren-
cilerimizin elma yemeleri teşvik edilerek yerken nelere 
dikkat etmesi gerektiği anlatıldı.

Okulumuz Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürlüğü tarafından 
yürütülen “OYUNCAK KUMBA-
RAM” projemiz hayata geçiyor.  
OYUNCAK KUMBARASI oku-
lumuz öğretmen ve öğrencileriyle 
birlikte hazırlanıyor. Senirkent ilçe-
sinde bulunan tüm okullarımıza ve 
belirlenen resmi kurumlara dağıtımı 
yapılacak olan oyuncak kumbarası 
2 ay boyunca oralarda yerini alacak 

Okulumuz atelye ve ek binala-
rındaki yıllardır süregelen ısınma 
problemi nihayet çözüldü. Bu nok-
tada çalışmalarından dolayı okul 
idaremize teşekkür ederiz.Ayrıca 
katlkılarından dolayı İlçe Milli Eği-
tim Müdürümüz Hüseyin TURAÇ’a 
da teşekkürü bir borç biliriz.

Okulumuzda Alt 
Yapı Çalışmaları

Okulumuz pansiyonuna İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin 
TURAÇ’ın katkı ve girişimleriyle, 
Akşam Sanat Okulu Ders Aletleri 
Yapım Merkezinden 150 yatak, 110 
ranza, 75 dolap temin edilmiştir.Ge-
len malzemeler okul pansiyonumu-
zun zamana yenik düşen malzeme-
lerle zaman içerisinde peyder pey 
değiştirilerek öğrencilerimin hizme-
tine sunulacaktır. Bu noktada öğren-
cilerin memnuniyeti en önemli düs-
turumuz olmaya devam edecektir.

Okulumuz birinci sınıf  öğrenci-
lerine Toplum Sağlığı Merkezince aşı 
yapıldı.

Kasım Ayı önemli gün ve etkin-
liklerle dolu bir şekilde Senirkent 
ve ülkemizin geleceğinin inşası için 
yoğun bir şekilde geçmiştir. Yükse-
liş Ortaokulu olarak hedefini belir-
lemiş, ulaşacağı noktanın farkında 
olan bireyler yetiştirmek için hem 
öğrencilerimize hem de velilerimize 
yönelik çalışmalarımıza ara verme-
den deva ediyoruz. 

16 Kasım’da Senirkent İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Yükseliş Or-
taokulu Müdürlüğümüzün ortaklaşa 
hazırladığı  “AİLE İÇİ İLETİŞİM 
VE KALİTELİ ZAMAN” konulu 
seminerimiz düzenlenmiştir. Se-
minerimize katılan ve velilerimize 
hitap eden Sayın İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Hüseyin TURAÇ’a te-
şekkür ediyoruz. Seminerimiz sabah 
öğrencilerimize seviyelerine uygun 
olarak öğleden sonra velilerimize 
göre sunulmuştur. Velilerimiz yo-
ğun ilgi göstermişlerdir. Velilerimiz, 
çocuklarımızı anlamak,  onlarla an-
laşabilmek ve kaliteli zaman geçir-
mek için seminerimizin çok faydalı 
olduğunu belirtmişlerdir. Bizler de 

• Yükseliş Ortaokulu

seminerlerimizin yıl boyu sürece-
ğini ve eğitim faaliyetlerimize veli-
lerimizi de dahil edeceğimizi belirt-
tik.  Semineri hazırlayan ve sunan 
Rehber Öğretmenimiz Muhammet 
ŞAHBAZ’a teşekkür ediyoruz.

23 Kasım Perşembe günü okulu-
muz yemekhanesinde TEOG yerine 
gelen yeni sistem MYS (Mahalli 
Yerleştirme Sistemi) ile ilgili sabah 
8.sınıf öğrencilerimize ve öğleden 
sonra 8. Sınıf velilerimize yönelik 
seminer çalışması düzenlenmiştir. 

Pansiyonumuz Yenileniyor

Öncelikle yeni sınav sistemi anlatıl-
mış daha sonra soru-cevap şeklinde 
velilerimizin merak ettikleri nokta-
lar açıklanmıştır. Öğrencilerimize 
karşı velilerimizin ilgisi Yükseliş 
Ailesi olarak bizleri memnun etmiş-
tir. Velilerimize teşekkür ederiz.

Aile Buluşmalarımız
Okulumuz velileri arasında 

kaynaşma ve tanışma amacıyla dü-
zenlenen kahvaltı etkinliğine bütün 
velilerimiz katılım göstermiştir. Ve-
lilerimizin hepsine tek tek teşekkür 
ederiz. Velilerimiz minik öğrencile-
rimizin yararına olacak tüm etkin-
liklerde yer almak istediklerini dile 
getirmeleri bizi oldukça mutlu etti. 
Özellikle kahvaltı etkinliği sonun-
da anneler arası yapılan yarışmalar 
Anne ve çocuklar çok eğlendi.

Kızılay Haftası
Kızılay haftası kapsamında öğ-

rencilere Geleceğin kan bağışçıları, 
ilk yardım ve yardımlaşmanın  öne-
mini kavratmak amacıyla etkinlikler 
yapıldı. Öğrencilerimiz tarafından 
olası acil durumlarda neler yapılaca-
ğını gösteren uygulamalar gösterildi 
ve öğrenciler tarafından uygulandı. 
Bu haftanın önemini anlatan vide-
olar izletildi. Bu Kapsamda Isparta 
Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğün-
den temin edilen Kızılay Balonu ve 
Kızılay çadırı öğrencilerin ilgi odağı 
oldu. Bu Farkındalığın oluşmasında 
Emeği geçen Isparta Kan Merkezi 
Müdürü Uğur Güzel Beye teşekkür 
ederiz. 

Kış
Yiyeceklerinin 
Vazgeçilmez 

Gıdası 
“Turşu”

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZÜN
KUTLAMA MESAJI

Birçoğumuzun evinde yapılma-
sa bile sofralarda yer alan, severek 
tüketilen bir gıdadır turşu. Özellikle 
kış aylarının vazgeçilmez salata al-
ternatiflerindendir. Beslenme Dos-
tu okul projesi kapsamında bu çok 
sevilen gıdayı bir de okulumuzda 
yapmaya karar verdik. Bu etkinli-
ğimizde tüm öğrencilerimizle turşu 
kuruyoruz. Öncelikle turşu malze-

Oyuncak 
Kumbaram Pojesi

melerini hazırlıyoruz. 
Hazırladığımız mal-
zemeleri kavanoza 
yerleştirme görevi 
öğrencilere ait. İlk 
aşamamız olan “Turşu 
nelerden yapılır?” ko-
nusu da burada öğre-
nilmiş oluyor. Günlük 
yaşam becerisi  etkin-
liğini bu esnada ger-
çekleştiriyoruz. Artık 
öğrencilerimiz yap-
mış oldukları turşuları 
gözlemliyor ve me-
rakla yiyecekleri günü 
bekliyorlar.

ve toplanan oyuncaklar yılsonunda 
yapılması planlanan Çocuk şen-
liğinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 
verilecektir.  Bu kapsamda oyuncak 
kumbarasına evlerde fazladan olan, 
kullanılmayan veya yeni oyuncak-
ları OYUNCAK KUMBARAMIZA 
atmanızı bekliyoruz.

24 Kasım 1928’de, Atatürk’ün, 
Millet Mektepleri Başöğretmenliği 
unvanını kabul edişinin anısına 1981 
yılından bu güne, 24 Kasım, Öğret-
menler günü olarak kutlanır.

Sevgisi bir güne sığdırılamaya-
cak kadar büyük olan öğretmenleri-
mizin emeğinin karşılığı da ödene-
meyecek kadar büyük ve kutsaldır. 
Öğretmenini yüceltmek ve gerekli 
saygıyı göstermek toplumların önde 
gelen sorumluluklarından biridir.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek 
mutluluğa kavuşturmak için iki ayrı 
orduya ihtiyacımız vardır. Bunlar-
dan biri vatanımızı kurtaran asker 
ordusu, diğeri ulusumuzun gelece-
ğini yoğuran irfan, bilim ve kültür 
ordusunun komutanı Öğretmenler-
dir. Bunun içindir ki Ulu Önderi-

miz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
“Öğretmenler; Yeni Nesil Sizlerin 
Eseri Olacaktır”, “Gelecek Gençle-
rin, Gençler İse Öğretmenlerin Eseri 
Olacaktır”, demiştir.

Ülkemizi muasır medeniyetler 
seviyesine ulaştırmak ve hatta mu-
asır medeniyetlerin önder ülkelerin-
den biri yapmak biz öğretmenlerin 

omuzlarına yüklenmiş bir sorum-
luluktur. Milletimizin geleceği olan 
gençlerimizi milli kültürümüzün 
değerleriyle barışık bir şekilde ye-
tiştirmek ve devletimizin hizmetine 
sunmak biz öğretmenlerin en büyük 
idealidir.

Ülkemizin dört bir tarafında 
olduğu gibi ilçemizde de milli de-
ğerlerimizi evrensel kültürle birleş-
tirerek tüm insanlığa hizmet etmek 
azim ve kararlılığında hiçbir zor-
luktan yılmadan ülkesi ve milleti 
için can siper hane görev yapan tüm 
meslektaşlarımın öğretmenler günü 
kutluyor, emekli öğretmenlerimize 
sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. 
Ebediyete irtihal etmiş öğretmenle-
rimizi ve şehit öğretmenlerimizi de 
rahmetle anıyorum.
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