
Senirkent Kaymakamımız Sayın 
Eşref AKÇA Liderliğinde  Senirkent 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan Senirkent Belediye Sinema Sa-
lonunda, Dr.İsmail Hakkı Anadolu 
Lisesinde, Senirkent Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesinde ve Büyükka-
baca Belediye Düğün Salonunda  dört 
ayrı “Madde Bağımlılığı ile Mücade-
le Semineri” verildi.

Yeşilay Derneği Eğitim Başkanı 

Ahmet AYDIN, Gençlik Spor İl Mü-
dürlüğü Personeli Yaşar ERBİL, Şe-
hit Muhsin Kiremitçi İ.H. Ortaokulu 
Rehber Öğretmeni Vildan ÇETİN, ve 
Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber 
Öğretmeni Anıl KELEŞ konuşmacı 
olarak katıldığı seminerimiz Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sının ardından Kaymakamımız Sayın 
Eşref AKÇA’nın açılış konuşması ile 
başladı.

Kaymakamımız Sayın Eşref 
AKÇA seminerin sorunsuz şekilde 
icra edilmesi ve katılımın yüksek ol-
ması için her türlü planlamayı ve ça-
lışmayı bizzat kendisi sevk ve idare 
etmektedir. Öğrenci velilerimizin katı-
lımını en üst düzeyde tutmak için İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzce okulla-
rımızda yapılan çalışmalara ek olarak 
Kaymakamımız Sayın Eşref AKÇA, 
Cumhuriyet Savcımız Sayın Emre 
YILDIZ, Jandarma Komutanımız 
Sayın Eser ÖZEL, İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Hüseyin TURAÇ 
ve Büyükkabaca Belediye Başkanı 

Ali İhsan TEMURÇİN ile birlikte Se-
nirkent ilçe merkezi ve Büyükkabaca 
Kasabası’nda bulunan kahvehaneleri 
dolaşarak halkı seminere davet etmiş-
ti. Yapılan bu çalışmalar sayesinde gün 
içerisinde dört ayrı zamanda dört ayrı 
yerde tekrarlanan seminerlerin tama-
mında salonlar doldu, Senirkent halkı 
ve öğrencilerimiz seminere gerekli ilgi 
ve alakayı gösterdi.

Yeşilay Derneği Eğitim Başkanı 
Ahmet AYDIN YEŞİLAY’ın genel 
amaçları ve seminer konular hakkın-
da genel bilgiler verdikten sonra sözü 
Rehberlik Araştırma 

Okul Güvenliği Planlama Toplantısı Yapıldı

  AYLIK HABER BÜLTENİ      Ocak-Şubat 2018 

SENİRKENT
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

  Tel.: 0246 511 48 25  Belgegeçer: 0246 511 45 02  senirkent.meb.gov.tr  Hükümet Konağı Kat:3 Senirkent/ISPARTA

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

14 Şubatta kutlanan Sev-
gililer Günü’nün kahramanı 
Mehmetçiklerimizdir. Sosyal 
medyada başlatılan ‘Bu Yıl 
Hediyeler Mehmetçiğe’ kam-
panyasına okul olarak destek 
olmak istedik. Bu amaçla 
okulumuz 1/A sınıf öğretmeni 
Evren ÇELİK ve öğrencileri-
mizle birlikte İlçe Jandarma 
Komutanlığında bulunan er-
lerimizi ziyaret ederek onlara 
bir kere daha sevgimizi ve 
desteğimizi gösterdik.  Öğ-
rencilerimizin ellerinden çi-
çekleri alan Mehmetçiklerin 
duygulandığı görüldü. Öğren-
cilerimizi en iyi şekilde ağır-
layan İlçe Jandarma Komu-
tanlığımıza teşekkür ederiz.

14 ŞUBATTA 
TÜRKİYE’NİN
SEVGİLİSİ
MEHMETÇİK

 • Cumhuriyet 
İlkokulu

Öğrencisi olmayan okulların 
ruhsuz ve anlamsız beton yığınları 
olduğunu belirten Hüseyin TURAÇ 
bu hayatı olduğu gibi bu binaları da 
anlamlı kılan, sevimli yapan sizlerin 
neşesi ve yüzlerinizdeki tebessüm-
lerdir dedi. İlçe Milli Eğitim Mü-
dürümüz Sayın Hüseyin TURAÇ 
2017/2018 Eğitim ve Öğretim Yılı 
ikinci Yarıyılına Cumhuriyet İlko-
kulumuzda Merhaba dedi. İstiklal 
Marşı törenine katılan Milli Eğitim 
Müdürümüz öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize Hoş Geldiniz dedi. 
Öğrencisi olmayan okulların ruhsuz 
ve anlamsız beton yığınları olduğu-
nu belirten Hüseyin TURAÇ bu ha-

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ

HÜSEYİN TURAÇ 
2.DÖNEME 
CUMHURİYET İLKOKULUMUZDA 

BAŞLADI

yatı olduğu gibi bu binalarıda anlamlı 
kılan, sevimli yapan sizlerin neşesi ve 
yüzlerinizdeki tebessümlerdir dedi. 
Öğrencilerle ve öğretmenlerimizle 
kısa sohbetler eden müdürümüz özel 
eğitim sınıfında eğitimine devam 
eden sevimli öğrencimizi ayrıca ziya-
ret ederek okuldan ayrıldı.

B ü y ü k k a -
baca Belediye 
Başkanı Sa-
yın Ali İhsan 
TEMURÇİN´in 
büyük önem 
verdiği, uğ-
runda büyük 
çaba harcadığı 
Tarım Meslek 
Lisesi hayali  İl 
Milli Eğitim 

müdürlüğümüz önderliğinde İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin 
TURAÇ´ın girişimleri sonucunda 
nihayet mutlu sona ulaştı. 2018/2019 
Eğitim Öğretim Yılından itibaren 
öğrenci alacak olan okulumuz Bü-
yükkabaca Kasabamızda daha önce 
Anaokulu olarak hizmet veren bina-
da eğitim - öğretime başlayacak.

Büyükkabaca Belediye Başka-
nı Sayın Ali İhsan TEMURÇİN´in 
büyük önem verdiği, uğrunda büyük 
çaba harcadığı Tarım Meslek Lisesi 
hayali İl Milli Eğitim müdürlüğü-
müz önderliğinde İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Hüseyin TURAÇ´ın 
girişimleri sonucunda nihayet mutlu 
sona ulaştı. 2018/2019 Eğitim Öğre-
tim Yılından itibaren öğrenci alacak 
olan okulumuz Büyükkabaca Kasa-
bamızda daha önce Anaokulu olarak 
hizmet veren binada eğitim - öğreti-
me başlayacak.

Büyükkabaca Belediyesi İle İçel 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasın-

da imzalanan protokol ile başlayan 
Büyükkabaca Kasabamıza Tarım 
Meslek Lisesi açma mücadelesi 
Isparta İl İstihdam Kurulunun al-
mış olduğu karar sonrası Milli Eği-
tim Bakanlığına gönderildi. Ancak 
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
bu talebi reddetti. Bakanlığımızın 
red yazısı ilçemize ulaştıktan sonra 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
Tarım meslek lisesinin ilçemiz için 
ne kadar gerekli olduğu ve uygun 
görülüp açılması halinde ilimize ve 
ilçemize ne gibi değerler katacağı 
hakkında ayrıntılı bir rapor hazırla-
dı. Hazırladığı bu raporu İlçe Tarım 
Müdürlüğü´nden almış olduğu ve-
rilerle ve bilgilerle destekleyen İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ba-
kanlığımızın red kararına itiraz etti. 
Yapılan bu itiraz bakanlığımızca ye-
rinde bulunarak Büyükkabaca Kasa-
bamıza Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi açılmasına 10/01/2018 günü 
onay verildi.

Bakanlığımızın verdiği bu onay-
la açılma hakkı elde eden lisemiz 
kasabamızda, özelliklede bu hayalin 
sahibi ve takipçisi olan belediye baş-
kanımız Ali İhsan TEMURÇİN´de 
büyük bir sevinç oluşturdu.  
2018/2019 Eğitim Öğretim Yılından 
itibaren öğrenci alacak. Sekiz ders-
likli bir binada hizmet verecek olan 
okulumuz tam kapasiteye ulaştığın-
da 360 öğrenciye hizmet verecek.

Kaymakamlığımızın desteği ile 
okullarımızda öğretmenlerimizin 
mesleki gelişimine katkı sağlamak 
ve öğrenci velilerimizin eğitimle 
ve çocuk yetiştirme ile  ilgili bilgi 
ve deneyimlerini artırmak amacıyla 
kitaplık oluşturuldu. İlçemizde gö-
revli rehber öğretmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan kitaplardan 
oluşan kitaplıklar okullarımıza da-
ğıtıldı.

Kaymakamlığımızın desteği ile 
okullarımızda öğretmenlerimizin 
mesleki gelişimine katkı sağlamak 
ve öğrenci velilerimizin eğitimle 
ve çocuk yetiştirme ile  ilgili bilgi 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait 
binek tipi bir otomobil yoktu. Bu durum 
gerek okullarımıza ulaşımı gerekse de 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan ula-
şımı zorlaştırıyordu. Köy ve Kasabada 
bulunan okullarımızı daha çok ziyaret 
edip öğrencilerimize ve velilerimize 
daha kaliteli hizmet sunmak, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve komşu İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyonu 
artırmak için bir araca ihtiyacımız var-
dı. Bu ihtiyacımız Bakanlığımıza yazılı 
olarak iletildikten yaklaşık bir ay sonra 

Bakanlığımız müdürlüğümüze son mo-
del bir araç tahsis etti. Devletimiz tara-
fından kurumumuza sunulan imkanları 
ve duyulan güveni bir fırsat biliyoruz. 
Bize duyulan bu güven sorumluluğu-
muzu ve hizmet etme azmimizi daha da 
artırmaktadır. Araç edinme sürecinde 
bizlerden desteğini esirgemeyen başta 
Sayın Kaymakamımız Eşref AKÇA´ya, 
Bakanlığımız merkez teşkilatı personel-
lerine ve ilçe Başkanımız Sayın Kadir 
HEYBELİ´ye teşekkür eder saygılar su-
narız.

Bakanlığımız Tarafından Müdürlüğümüze Yeni Hizmet Aracı Verildi
 Araç edinme sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız 

Eşref AKÇA´ya teşekkür eder saygılar sunarız.

ARTIK BÜYÜKKABACA KASABAMIZIN
BİR LİSESİ VAR !

OKULLARIMIZA ÖĞRETMENLERİMİZ ve VELİLERİMİZ İÇİN KİTAPLIK OLUŞTURULDU
ve deneyimlerini artırmak amacıyla 
kitaplık oluşturuldu. İlçemizde gö-
revli rehber öğretmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan kitaplardan 
oluşan kitaplıklar okullarımıza da-
ğıtıldı. Her okulumuza 67 kitaptan 
oluşan set ve bir adet kitaplık dağı-

tıldı. Okullarımız kendi içerisinde 
yapacakları kampanya ve faaliyetler 

ile kitapların okunması için çaba 
gösterecekler.

Ali İhsan TEMURÇİN

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMİNERLERİMİZ 
BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SENİRKENT VE BÜYÜKKABACA
HALKI DİYOR Kİ:
“TEŞEKKÜRLER SAYIN KAYMAKAMIM, TEŞEKKÜRLER SAYIN CUMHURİYET SAVCIM”

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 
2. yarıyılının sorunsuz bir şekilde 
huzur içinde icra edebilmesi ama-
cıyla “Okul Güvenliği Planlama” 
toplantısı yapıldı

Valilik Makamının  31.01.2018 
tarih ve 1531 sayılı emirleri ge-
reğince Senirkent Kaymakam V. 
Sayın Eşref AKÇA başkanlığında 
Senirkent Belediye Başkanı, İlçe 

Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili, Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, Okul Müdürleri, Okul 
Aile Birliği başkanları ve muhtarla-
rımızın katılımı ile 2017-2018 Eği-
tim -Öğretim Yılı 2. yarıyılının  so-
runsuz bir şekilde huzur içinde icra 
edebilmesi amacıyla “Okul Güven-
liği Planlama” toplantısı yapıldı.

Devamı 4’de

Devamı 4’de



 • Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi

Z-Kütüphane

Spor Aletleri Bağımlılıkla İlgili Seminer

Okul Temsilcisi Kurtul Gülşen

 • Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu
Okulumuz ve çevresi-

ni güzelleştirme adına var 
olan alanları düzenleyip 
yeşil bir ortam var etmeye 
çalıştık. Her sınıfımızın ve 
öğretmenimizin dikili fi-
danı olsun sloganıyla yola 
cıktığımız fidan dikme et-
kinliğimizi tamamladık. 
Öğrencilerimiz kendileri-
nin diktiği fidanlardan bü-
yük keyif aldılar. Kendile-
rine verilen sorumluluğu 
yerine getirmek için büyük 
çaba sarf ettiler. 

Okulumuz İngilizce 
Öğretmeni Fatma BOS-
TANCIOĞLU´ na ve sı-
nıf öğretmenimiz Çiğdem 
YILMAZ’ a doğum günü 
sürprizi yapıldı. Öğret-
menlerimiz  pastalarını  
keserek herkese ikram 
etti.Okul Müdürü Alper 
ÜNAL, okullarında bir 
aile ortamı bulunduğu-

nu belirterek, “Ailede 
de bireylerin yaş günleri 
kutlanır. Biz de öğretmen 
arkadaşlarımıza  sürp-
riz yapmak istedik. Yaş 
günlerini hatırladığımızı, 
onlara değer verdiğimizi, 
önemli günlerinde yanla-
rında olduğumuzu göster-
mek için böyle bir kutla-
ma hazırladık” dedi.

Her Sınıfın Fidanı

KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİMİZ
Kitap okumayı özen-

dirmek öğrencilerimi-
zin heveslerini arttırmak 
için Sayın Kaymakamı-
mız Eşref AKÇA´nın 
destekleri ile okulumuzda 
oluşturulan kitaplıklar ve-
lilerimiz tarafından büyük 
rağbet görüyor. Sınıfları-
mızda yapılan toplantıda 
kitap okumanın önemin-
den basedildi. Çocukları-
mızla birlikte televizyo-
nu kapatıp Onlarla kitap 
okumanın onlara kitap 
sevgisini aşılayacağını 
hatırlattık. Bizlerde hem 
velilerimize hem öğrenci-
lerimize teşvik amacıyla 
veli ziyaretler yapacağı-
mız söyledik. Bu bağlam-
da İlk ziyaretimizi sayın  
Ramazan SAMANCI´ 
nın  evine gerçekleştir-
dik. Aile ile yapılan eği-
tim sohbetinin ardından 
yarım saat süreyle evde 
televizyon kapatılarak 
anne Kader Samancı, 
baba Ramazan Samancı, 
öğrenci İsmail Samancı, 
öğretmenimiz Kübra Ko-
çer DİPİ, Okul Müdürü-
müz Alper ÜNAL ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz 
Hüseyin TURAÇ birlikte 
kitap okudular.

 Bizi bu etkinliğimiz-

de yalnız bırakmayan 
Sayın İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Hüseyin TU-
RAÇ´ a ve Bu güzel tablo-
nun oluşmasını sağladığı 

için, destek olduğu için 
Sayın Kaymakamımız 
Eşref AKÇA´ya teşekkür 
ediyoruz ve saygılar su-
nuyoruz

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

 • Büyükkabaca Anaokulu

UZAY HATIRASI
Büyükkabaca Anaoku-

lu öğrencilerimiz uzayla 
tanıştı. Roketlerimizi yap-
tık ve uzayı keşfe çıktık. 
Roketlerimizi yaparken 
çocuklarımız çok eğlen-
diler. Ardından minik 
astronotlarımız gezegen-

lerimizi öğrendiler. Bir-
likte Marsa çıktılar ve yer 
çekimi olmayan bölgeyi 
dramatize ederek yürüme 
ve koşma hareketleri yap-
tılar.  Böylece uzayı, geze-
genleri, yıldızları, güneşi 
ve ayı keşfettiler. Uzay-

daki meraklı miniklerimiz 
uzay hatırası çektirmeyi 
de unutmadılar. Çocukla-
rımız için eğlenceli geçen 
bu etkinliğimizin ardından 
uzay hakkında açık uçlu 
sorularla öğrenme pekişti-
rilmiş oldu.

 • Büyükkabaca Ortaokulu
BİLGİSAYAR SINIFIMIZ YENİLENDİ

HALK OYUNLARI YARIŞMASI DERECEMİZ

Günümüzde, hızla ge-
lişen teknolojik olaylar, 
robotların hızla hayatımı-
za dahil olması, otomas-
yon sistemlerinin hayatı-
mızda ki olmazsa olmaz 
yeri düşünüldüğünde, 
geleceğimizi emanet ede-
ceğimiz çocuklarımızın 
kodlama eğitimi almasının 
son derece önem arz ettiği 
görülmektedir. Gelişmiş 
dünya ülkelerine bakıldı-
ğında kodlama eğitimine 
harcadıkları kaynak ve za-
man gün geçtikçe artmak-
tadır.

Yenilenen 5.sınıflar 
Bilişim Teknolojileri ve 
Yazılım dersi müfredatıyla 
beraber kodlama ve algo-

ritmik düşünme kavram-
ları eğitim sistemimize 
girmiş oldu. Kodlama ve 
algoritmik düşünme bece-
risinin artması beraberinde 
öğrencilerde analitik dü-
şünme, problem çözümün-
de adım adım ilerleme, 
karşısına çıkan sorunlara 
pratik çözümler üretebil-
me gibi yetenekleri de art-
tırdığı görülmektedir. Bu 
bağlamda okulumuz bil-
gisayar sınıfı dersin teknik 
ihtiyaçlarına cevap vermi-
yordu. Öğrencilerimizin 
Bilişim Teknolojileri ve 
Yazılım dersinde geçen 
kodlama etkinliklerini uy-
gulayabilmeleri ve bilgi-
ye daha kolay ulaşmaları 

adına bilgisayar sınıfımızı 
yeniledik. 

İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürümüz Rıdvan ŞA-
HİN önderliğinde İlçe 
Halk Eğitim Müdürü-
müz Cengiz ARSLAN ve 
Okulumuz Bilişim Tek-
nolojileri Öğretmeni Sa-
met Mesut SAĞLAN’ın 
ortaklaşa çalışmaları 
sonucunda Halk Eğitim 
bünyesindeki kapatılan 
internet evinin bilgisayar-
ları okulumuz bilgisayar 
sınıfına aktarıldı. Okulu-
muz Bilişim Teknolojileri 
öğretmeni Samet Mesut 
SAĞLAN, 10 adet bilgisa-
yarın öğrencilerin hizmeti-
ne sunulduğunu ve 15 adet 

bilgisayara daha ihtiyacın 
olduğunu belirterek, hem 
diğer kamu kuruluşlarının 
hem de kasaba halkının bu 
ihtiyacı en kısa zamanda 
karşılayacağına inandığını 
vurguladı. Ayrıca yapıla-
cak yardımlarla beraber il-
çenin ilk Kodlama Atölye-
sini okulumuzda kurmayı 
planladıklarını da ekledi. 

Böylelikle öğrencilerimiz 
çağın gereklerine ayak 
uydurarak teknolojiyi sa-
dece kullanan değil aynı 
zamanda üreten birer birey 
haline geleceklerdir. 

Oluşturulan bilgisayar 
sınıfının okulumuza ve 
öğrencilerimize hayırlı ol-
masını dileriz.

Okulumuz halk oyunları ekibi 
Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü organizasyonunda Ku-
lüplerarası ve Okullararası Küçük-
Yıldız-Gençler düzenlemeli, düzen-
lemesiz halk oyunları yarışmalarında 
Yıldızlar Geleneksel düzenlemesiz 
dalda üçüncü olmuştur. Halk oyu-
nu ekibimiz yarışmada Ali Gavak 
Kesiyor, Çayır Çimen Geze Geze, 
Pazarda Bal Var, Al Yazma Zeybeği 
ve Bas Bas Zeybeği oynamışlardır. 
Üstün çalışma ve gayretlerinden do-
layı halk oyunu antrenörü Veli Mu-
rat GENÇLER’e başta olmak üzere, 
okulumuz Müdürü İsa CENGİZ’e ve 
çok değerli öğrencilerimize teşekkür 
ederiz.

 • Cumhuriyet İlkokulu
HEP BİRLİKTE KİTAP 

OKUYORUZ

2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı 1. dö-
neminin sona ermesi nedeniyle okulumuz 
ana sınıfı ve 4/A sınıfı öğrencilerimiz ta-
rafından dönem sonu gösterileri gerçek-
leştirildi. Başta Sayın Kaymakamımız 
Eşref AKÇA olmak üzere ilçemiz proto-
kolünün de yoğun katılım gerçekleştirdi-
ği dönem sonu gösterilerinde ana sınıfı 
öğrencilerimiz tarafından müzikli gös-
teriler yapıldı. Okumayı yeni öğrenen 1. 
sınıf öğrencilerimize okuma belgeleri ve-
rildi. Öğrencilerimizin 1. dönem boyunca 

yaptıkları çalışmalardan oluşan sergimiz 
açıldı. Düzenlenen diğer bir dönem sonu 
gösterisi de 4/A sınıfımız tarafından ger-
çekleştirildi. Şiirler, tiyatro oyunları, halk 
oyunu gösterisinin yer aldığı programda 
aynı zamanda velilerimiz de düzenlenen 
yarışmalara katılarak eğlendiler. Dönem 
sonu gösterilerinde emeği geçen başta 
okul öncesi öğretmenimiz Hatice BAY-
RAKÇI ve 4/A sınıf öğretmenimiz Murat 
YALIM olmak üzere tüm öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkür ederiz

Senirkent Kaymakamlığımızın katkılarıyla yürütü-
len proje kapsamında okulumuzda oluşturulan kütüp-
hanede yer alan ve özellikle çocuk yetiştirme, iletişim, 
rehberlik, etkili anne-baba olma gibi konuları ele alan 
kitapları velilerimizle birlikte okuyoruz.  Bu amaçla her 
sınıfımız öğretmenimiz ve velilerimiz için uygun olan 
bir ders saatinde sınıfta toplanıyor ve bir ders saati bo-
yunca öğretmenimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz hep 
birlikte kitap okuyarak kendilerini geliştirme imkanı 
buluyor.DÖNEM SONU GÖSTERİMİZİ YAPTIK

Günümüzde öğrencilere sadece kitap 
ile eğitim vermek, öğrenme faaliyetleri-
ni sadece kitap ile desteklemek öğrenciyi 
okuldan ve eğitimden uzaklaşmaya doğ-
ru itmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
“Okullar Hayat Olsun” projesi ile okulu-
muzdaki kütüphanemiz zenginleşti. İçe-
risinde internet hizmeti olan, dijital kitap 
içerikleri ile ( e-kitap, z-kitap ) zenginleş-
tirilmiş, öğrenciye dilediği zaman destek 
verecek olan kütüphanemiz, öğrenciler 
tarafından çok beğenildi. Kütüphanemiz, 
öğrencilere ödev hazırlama, çıktı alma ve 
dijital öğrenme içerikleri ile çalışma yap-
ma şansı sağladı. 

Kütüphanemizin açılışına Senirkent 
Kaymakamı Sayın Eşref Akça, Senirkent 
Belediye Başkanı Sayın Erol Civele-
koğlu,, Cumhuriyet Savcısı Sayın Emre 

YILDIZ, Jandarma Komutanımız Sayın 
Eser ÖZEL, Senirkent İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Hüseyin Turaç başta ol-
mak üzere tüm Senirkent protokolü teşrif 
etti. Senirkent Kaymakamı Eşref Akça,  
z-kütüphanelerin önemine dikkat çeken 
konuşmasının ardından kütüphanemizi 
açtı. Konuklara meyve suları ve pastalar 
ikram edildi. Kütüphanemizi gezen misa-
firlerimiz kitaplarımızı ve dijital mater-
yallerimizi inceleyerek kütüphanemizden 
oldukça etkilendi. Ayrıca Senirkent İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü M. Zeki Kılıç 
okul kütüphanesine Türk tarihi ile ilgi-
li birçok kaynak kitap hediye etti. Başta 
İlçe Milli Eğitim müdürümüz Hüseyin 
TURAÇ olmak üzere kütüphanemizin 
yapımında emeği geçen herkese teşekkü-
rü bir borç biliriz.

Okulumuzda başta pansiyonlu 
öğrencilerimizin boş zamanlarını 
spor yaparak değerlendirmeleri ve 
sağlıklı bir yaşam sürdürebilmele-
ri amacıyla okul bahçemize spor 
aletleri getirildi. Kasların daha 
sıkı ve sağlıklı olmasını sağlayan 
bu aletler öğrencilerimiz tarafın-
dan yoğun ilgi gördü. 

Okul Beden Eğitimi Öğretme-
ni Ümit Çetin, öğrencilerin boş 
zamanlarını değerlendirmesinin 
ve vücut sağlıklarının korunma-
sının önemine dikkat çekti; beden 
eğitimi derslerinde bu aletlerin 
kullanımı ve insan anatomisini 
nasıl geliştirdiği hususunda öğ-
rencileri bilgilendirdi. 

Okulumuz öğrencilerine “Bağımlılıkla Mü-
cadele Semineri” verildi. Seminerimizde Ye-
şilay Derneği Eğitim Başkanı Ahmet AYDIN, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü Personeli Yaşar 
ERBİL, Şehit Muhsin Kiremitçi İ.H. Ortaokulu 
Rehber Öğretmeni Vildan ÇETİN, ve Rehber-
lik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Anıl 
KELEŞ konuşmacı olarak yer aldı. Geleceği-
mizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu 
başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan 
korumak amacıyla düzenlenen seminerde çeşit-
li görseller paylaşıldı. Konuşmacılar, gençlerin 
uyuşturucuya başlama sebepleri, psiko-sosyal 
etkenler, medyadaki ve internet ortamındaki 
zararlı alışkanlıklara teşvik edici zararlı ya-
yınlar ve bunların toplumdaki olumsuz etkileri 
hakkında bilgi vererek okul-aile arasındaki ile-
tişimin önemine dikkat çekti. 

Okulumuz öğrencisi, İlçe Öğ-
renci Meclisi Başkanı Kurtul Gül-
şen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sa-
yın Hüseyin Turaç ile görüştü. 12. 
Sınıflar için kariyer günleri, ilçe 
genelinde satranç turnuvası, ağaç-
landırma çalışması, fakirleri giydi-
relim kampanyası gibi projelerini 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle 
paylaşan Kurtul Gülşen, verimli 
bir görüşme olduğunu söyledi.



Okulumuz öğretmen 
ve öğrencileri Uluborlu 
Hacı Ahmet Şençopur Hu-
zurevi Yaşlı Bakım Reha-
bilitasyon Merkezine “de-
ğerler eğitimi  ve sosyal 
sorumluluk projesi” kap-
samında ziyarette bulun-
du. Huzurevi sakinleriyle 
ve engelli kardeşlerimizle 
sohbetler edip hoş vakit 
geçiren öğretmen ve öğ-

renciler huzur içinde evle-
rine döndü. 

Bu projenin amacı yaş-
lı insanlarımızın kendileri-
ni yalnız hissetmemelerini 
ve bir nebze de olsa mutlu 
olmalarını sağlamaktı.” 
diyen Okul Müdüremiz 
Gülbeden Şahin  ziyaret 
sonrasında da; “Yaşlıları-
mız birlik ve beraberliği-
mizi simgeleyen en kutsal 

değer ler i -
mizin ba-
şında gel-
mekted i r ; 
hepimizin 
ortak pay-
dası insan 
olmaktır ve 
bir gün he-
pimiz yaş-
lanacağız.” 
diyerek tüm 
h e r k e s i n 
gönlünden 
geçen le re 
adeta tercü-

man olmuştur. Yaşlıları-
mızla onların deneyim ve 
birikimlerini paylaşmalı, 
onların yaşama etkin bir 
biçimde katılmalarına 
imkân sağlamalı, toplum 
için ne kadar değerli ol-
duklarını anlamalarını ve 
yaşama sevinçlerini kay-
betmemelerini sağlama-
lıyız. Bu, toplumumuzun 
saygın bireyleri olan yaş-
lılarımıza karşı ortak so-
rumluluğumuzdur. 

Öğrencilerimiz açısın-
dan bu ziyaretin amacı ise 
yaşlı insanlarımızın belirli 
bir günde değil her zaman 
hatırlanması ve bu insan-
larımıza her zaman yar-
dım edilmesi gerektiğinin 
bilincini oluşturmaktı. Öğ-
rencilerimiz; saygı, vefa, 
yardımseverlik duyguları-
nı geliştirerek mutlu, gu-
rurlu ve vefalı bir birey ol-
manın onurunu bu anlamlı 
ziyaret esnasında yaşamış 

oldular. Öğrencilerimiz, 
yanlarında getirdikleri çi-
çekleri ve hediyeleri de 
yaşlılarımıza takdim ede-
rek onların yüzlerini gü-
lümsetmeyi başardı.

Öğrencilerimiz, huzu-
revinde kalan yaşlılarla 
sohbet ederken, öğrenci ve 
yaşlılar arasında duygulu 
anlar yaşandı. Huzurevi 
sakinleri ise ziyaretten do-
layı memnuniyetlerini dile 
getirirken, öğrencileri ye-
niden görmek istediklerini 
söyledi.Bu gezide bizleri 
konuk eden Hacı Ahmet 
Şençopur Huzurevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
müdürü Selim SÖNMEZ 
Bey’e, müdür yardımcısı 
Sümeyye FİDAN‘a ve gü-
leryüzlü diğer çalışanları-
na teşekkürlerimizi suna-
rız. Bu gezide bize ulaşım 
imkanı sağlayan Senirkent 
Belediyesine teşekkürleri-
mizi sunarız. 

 • Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

Okulumuz pansiyonunda Şubat Ayından itibaren 
başlanmak üzere, öğrencilerimizin kendilerini ev orta-
mında hissetmeleri amacıyla haftada bir gün olmak üze-
re sinama günleri düzenlenmeye başlamıştır.

 • Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2017-2018 eğitim-öğretim yılı 2. Dönemi için öğ-
rencilerimizin motivasyonunu artırabilmek amacıyla 
hafta sonu Isparta da okul öğretmenlerimizden Elvan 
Ayaz’ın eşliğinde kahvaltı etkinliği yapılmıştır.

Şubat ayının değeri olan 
‘’sevgi’’ üzerine bu ay okulu-
muzda bazı etkinlikler düzen-
ledik. Öğrencilerin birbirlerine 
olan sevgilerini dile getirmele-
rini amaçladığımız ‘’jenga ile 
sevgi’’ oyunumuzda jenga çu-
buklarının üzerine ‘’Sağında 
olan arkadaşına sarıl. Solunda 
olan arkadaşına bir özelliğinden 
dolayı teşekkür et. Üzdüğün bir 
arkadaşından özür dile.Sevdiğin 
arkadaşlarından birinin yanına 
git ve onu kadar çok sevdiği-
ni söyle. İçinde “Sevgi, Güzel 
ve Doğru” kelimeleri geçen bir 
cümle kur.’’ gibi yönergeler yaz-
dık. Oyunun kuralları doğrultu-
sunda  çektikleri çubukta çıkan 
yönergeyi sınıf içinde uygulayan 
öğrencilerimiz bu etkinlikten ol-
dukça memnun kaldılar. Sıranın 

kendilerine gelmesi için sabır-
sızlıkla beklediler. Oyunumuz 
sevgi kulesi yıkılana dek devam 
etti. Böylelikle öğrenciler birbir-
lerine olan sevgilerini sınıf için-
de sözlü olarak da dile getirmiş 
oldular.  Jenga ile sevgi oyunu-
muzun yanı sıra ‘’ okulumu sevi-
yorum çünkü’’ ‘’ annemi seviyo-
rum çünkü’’ babamı seviyorum 
çünkü’’ ve ‘’vatanımı,toprağımı 
,bayrağımı seviyorum çünkü’’ 
adlı etkinlik kağıtlarına her öğ-
renciden sevgilerinin nedenle-
rini yazmalarını sağladık. Daha 
sonra etkinlik kağıtlarını okul 
panosunda sergiledik. Etkinlik-
ler sayesinde ‘’sevginin insan-
ları barışa,huzura ve mutluluğa 
götürecek en temel duygu oldu-
ğunu’’ bir kez daha pekiştirmiş 
olduk.

 • Gençali İlkokulu ve Gençali Ortaokulu
SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ

SEVGİ KULESİ
İNŞA EDİYORUZ

Okulumuz öğrencilerinin 
bilimsel çalışmalara, sayı-
sal bilimlere ilgisini arttır-
mak ve alternatif düşünme 
stratejilerini geliştirmek için 
okulumuz 2. Kat koridoruna 
yerleştirdiğimiz yazı tahtası-
na bir soru yazıyoruz. Soruyu 
çözen öğrencilerimizi başa-
rılarından dolayı hediye ile 
ödüllendiriyoruz. 

• Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi
DEPREM VE YANGIN TATBİKATI

Soru Tahtası

Okulumuz Sivil Sa-
vunma Kulübü tarafından 
organize edilen deprem ve 
yangın tatbikatı sırasında 
öğrencilere olası deprem, 
yangın ve afet durumla-
rında neler yapmaları ge-
rektiği konusunda bilgiler 
verildi. Afetler sırasında 
doğru olarak bilinen ama 
yanlış olan uygulamalar 
hakkında da bilgiler akta-
rıldı.

Okulumuz pansiyonunda yarı 
yıl tatili içerisinde öğrencilerimiz 
daha rahat ve nezih bir ortamda 
yaşaması amacıyla, pansiyonu-
muzdaki tüm malzemeler yeni-
lenmiştir. Ayrıca gerekli tadilatlar 
yapılmıştır. Çalışmalar kapsamın-
da pansiyonumuzda bir okuma 
ve dinlenme odası oluşturulmuş 
yemekhanemizde eskiyen ve yıp-
ranan tüm malzemeler yenilenmiş 
gerekli tadilatlar yapılmıştır ayrı-
ca öğrenci koğuşlarımızdaki tüm 
malzemelerimiz de yenilenmiştir. 
Çalışmalar kapsamında öğrenci-

lerimizin daha rahat ve huzurlu 
bir sosyal ortama kavuşabilmeleri 
için masa tenisi ve bilardo odası 
da oluşturulması planlanmaktadır. 
Çalışmalarımız “durmak yok yola 
devam” vizyonumuzla devam et-
mektedir. Yapılan çalışmalarda 
gerekli malzeme temininde sağ-
ladığı katkılarından dolayı İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Hüse-
yin TURAÇ’a yapılan çalışmalara 
katkılarından dolayı Okul Müdü-
rümüz Ali ÖZTÜRK’e ve Pansi-
yon Müdür Yardımcımız Caner 
KALKAN’a teşekkür ederiz.

• Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ocak ayının 19’unda 
okulların tatile girme-
siyle çocukları bekleyen 
eğlenceye bir adım daha 
attıklarını düşünürsek en 
mutlu günleri bugün. Bu 
mutlu günlerini anneleri, 
öğretmenleri ve arkadaş-
ları ile kutlayıp; yarıyıl 
tatiline çıkan bütün öğ-
rencilerimize iyi tatiller 
dileriz.

Okulumuz tüm personel ve öğ-
rencileriyle uygulamalı yangın tatbi-
katı yapıldı. Okulumuza davet tek-
lifimizi kabul ederek bizi kırmayan 
itfaiye ekibine öncelikle çok teşekkür 
ederiz. Öğrencilerimizin ilgisini ol-
dukça fazla çeken etkinlik; amacına 
ulaşmış yangın anında yapılması ge-
rekenler konusunda öğrencilerimize 
kalıcı bilgiler verilmiştir.

 • Zübeyde Hanım Anaokulu

TEKNOLOJİDE BAĞIMLI 
OLMA BİLİNÇLİ OL 

VELİ EĞİTİM SEMİNERİ
Okulumuz Senirkent Zübeyde Hanım anaokulu 

Rehber öğretmenimiz Rabia KESKİN hazırlayıp sun-
duğu Teknolojide bağımlı olma bilinçli ol adlı seminer 
çalışması velilerimiz tarafından ilgiyle izlendi. Çeşitli 
etkinliklerle yapılan eğitim Velilerimiz ve öğrencile-
rimizin  tatil döneminde verimli vakit geçirmenin püf 
noktaları anlatıldı.

MİNİKLERİMİZ
İLK KARNESİNİ ALDI

2017/2018 Eğitim Öğretim yılında okulla ilk defa 
tanışan miniklerimiz Karne heyecanı yaşadılar. Anne ve 
Babalarında ortak olduğu karne töreninde renkli anlar 
yaşandı.

Yangın Tatbikatı
ALO 112

Okulumuzda şubat ayı değerler eğiti-
mi kapsamında sevgi konusu ay boyunca 
yapılan çeşitli etkinliklerle işlendi. Bu bağ-
lamda okulumuz atölyeler giriş bölümünde 
sevgi konulu pano ve sevgi ağacı oluştu-
ruldu. Sevgi ağacının dallarına okulumuz 
öğretmenleri ve öğrencileri sevgi konulu 
kendilerinin sözlerini yazarak sevgi ağacı-
nın yapraklarını oluşturdular. Etkinliklerde 
etkili çalışmalarından dolayı öğretmenle-
rimiz Cennet BOZAT, Özge HALICI ve 
Sultan KARADUMAN’a teşekkür ederiz.

2017-2018 Eğitim öğretim yılı I. dönem sonunda İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin TURAÇ  Turan İlkokulu 
öğrencilerinin  karne törenine katıldı.

3-A sınıfında   zeka oyunları köşesi oluşturuldu. 
2. sınıf öğrencileri çim adam etkinliği yapıldı.

Karnelerini sevinçle aldılar

• Turan İlkokulu

 • Senirkent Halk Eğitim Merkezi
Model Uçak Kurslarımız Başladı

Öğrencilerin yaşam boyu kullanabileceği ve mes-
leki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve 
teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak 
yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi ve askeri/sivil ha-
vacılığın önemini kavrayarak genel bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amacıyla Halk Eğitim Merkezimizde 
açılan Model Uçak (ATA) Yapımı Kursuna katılan gele-
ceğimizin pilot adayları öğrencilerimiz kendi  uçaklarını 
yaptı.



ÜNİVERSİTE GEZİLERİ
Okulumuz mesleki tanıtım ça-

lışmaları kapsamında lise öğrenci-
lerimize yönelik Süleyman Demirel 
Üniversitesi’ne bir gezi düzenlendi.

Öğretmenlerimiz eşliğinde dü-
zenlenen geziye toplam 45 öğrenci 
katıldı.

Üniversite tanıtım gezilerinin 
öğrencilerin kariyer planlarını yap-
malarında yardımcı ve seçimlerinde 
yol gösterici olduğuna, aynı zaman-
da üniversite kültürü, olanakları, 
bölümler, öğrenci yaşamı vb. ko-
nularda yerinde bilgiler edinmenin 
öğrencilerimizin motivasyonlarının 
arttığına, bakış açılarının daha da 
genişlediğine inanıyoruz.

 • Anadolu İmam Hatip Lisesi

KARNE
HEYECANI 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 
1. Dönem sonunda öğrencilerimiz 
karnelerini Sayın Kaymakamı-
mız Eşref AKÇA’dan teslim aldı-
lar. Daha sonra sınıf birincilerine  
Belediye Başkanımız Sayın Erol 
CİVELEKOĞLU ve Sayın Sav-
cımız Emre YILDIZ ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz sayın Hüse-
yin TURAÇ  ödüllerini verdiler. 
Ayrıca Senirkentli  bir hayırsever 

vatandaşımızın desteği ile Beledi-
ye Başkanımız Sayın Erol CİVE-
LEKOĞLU  8.Sınıflar arasında 
birinci olan öğrencimiz Fadime 
İrem ÇERÇİ’ye bir adet dizüs-
tü bilgisayar hediye etti. SEDEP 
kapsamında düzenlenen resim ve 
şiir yarışması birincilerine Sayın 
Kaymakamımız ödüllerini ve ma-
dalyalarını verdiler. 2017-2018 
2.döneminde tüm öğrencilerimize 
başarılar dileyerek İstiklal Marşı-
mız okuyup öğrencilerimizin tatili 
başladı.

• Yükseliş Ortaokulu

OKULUMUZ BOYANDI
Yarıyıl tatilinde okulumuzun iç kı-

sımları tamir edilerek boyandı. Sınıf 
panolarımız ve askılıklarımız yenilendi. 
Desteklerinden dolayı Sayın Kayma-
kamımız Eşref AKÇA’ya ve İlçe Mil-
li Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin 
TURAÇ’a çok teşekkür ediyoruz.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMİNERLERİMİZ BAŞARIYLA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Merkezi Rehber Öğretmeni Anıl KE-
LEŞ’ e bıraktı. Bağımlılık hakkında 
bilgi veren Anıl KELEŞ “insana zarar 
verdiği bilindiği halde kullanımına de-
vam edilen her şey bağımlılıktır” dedi. 
Teknolojiden, markaya her konuda ba-
ğımlılık olabileceğini vurgulayan Anıl 
KELEŞ bugünkü asıl konunun madde 
bağımlılığı olduğunu vurguladı. Mad-
de bağımlılığının ülkemizi nasıl tehdit 
ettiğini anlattı. Madde bağımlılığından 
kurtulmanın en etkili yolunun HİÇ 
BAŞLAMAMAK olduğunu söyledi. 
Ailelerin çocuklarına gerekli şekilde 
sahiplik edemediği, gerekli ilgi ve ala-
kayı gösteremediği için hızla yayılan 
bağımlılık illetinin ulaştığı boyutları 
anlattı.

Daha sonra söz alan Şehit Muhsin 
Kiremitçi İ.H. Ortaokulu Rehber Öğ-
retmeni Vildan ÇETİN ise teknoloji 
bağımlılığı üzerinde durarak “üretil-
me ve geliştirilme gayesi hayatımı-
zı kolaylaştırmak olan teknolojinin 
bilinçsiz ve gereksiz kullanıldığında 
hayatımızı nasıl olumsuz etkilediğini” 
hayattan örneklerle açıkladı. İletişim 
çağında aynı evde, aynı odada birbi-
rimizle kuramadığımız iletişimi çok 
uzaklardaki insanlarla kurmaya çalı-
şıyoruz. Çoğu zamanda başlangıçta 
eğlenceli olarak başlayan bu sanal ile-
tişimin sonu hüsranla bitiyor. Anne ba-
balar olarak bizler hem kendimizi hem 
de çocuklarımızı teknolojinin, özel-
likle internet, telefon ve televizyonun 
tehlikesinden kurtarmak zorundayız 
dedi. Anne ve babaların çocukları ile 
kaliteli zamanlar geçirerek onlardan 
sevgisini ve ilgisini esirgememeleri 
gerektiğini vurgulayan Vildan ÇETİN 

çocuğunuzun arkadaşlarını eleştirmek 
yerine onunla, çocuğunuzla siz arka-
daş olun. Uygun zamanları kollayarak 
yerinde ve zamanında yapacağınız 
müdahalelerle çocuğunuzu ona zarar 
veren arkadaşlarından uzaklaştırın. 
Yoksa yasak koyarak, onunla bir daha 
görüşmeyeceksin diyerek çocuğunuzu 
kurtaramazsınız dedi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Perso-
neli ve Tekvando Milli Takım Antre-
nörü Yaşar ERBİL ise “Çanakkale’de, 
Sakarya’da, bizi yenemeyenler, 15 
Temmuzda amacına ulaşamayanlar 
kendi paramızla kendi yavrularımı-
zı zehirleyerek amaçlarına ulaşmak 
üzereler. Ama bizler uyanık olursak, 
bizler evlatlarımıza sahip çıkarsak, 
onlardan sevgimizi ve desteğimizi 
esirgemezsek dün olduğu gibi bugün-
de, yarında bu şer odakları amaçlarına 
ulaşamayacaktır” diyerek başladığı 
sözlerinin devamında bağımlılığın ve 
uyuşturucunun bir ailenin yaşamını 
nasıl etkilediğini can alıcı örneklerle 
anlattı. Yaşar Beyin anlattıkları salonu 
dolduranlara duygusal anlar yaşattı. 
Ailelere seslenerek “ben eğitimliyim, 
benim çocuğum yapmaz, bizim sülale-
de, bizim kabilede bu illet bulunmaz, 
ben dindarım, ben muhafazakârım 
diye düşünerek gafil davranmayın ya-
şayan herkes bu tehlikenin altında bir 
gün hepimiz bu illetle karşı karşıya ka-
labiliriz  o nedenle yapacağımız ilk iş 
inkâr ve gizlemeyi bırakıp bir an önce 
durumu kabullenip bu illete bulaşan 
yavrularımıza sahip çıkmamız gerekir 
dedi. Yöneticisi olduğu dernekle Sayın 
Valimiz himayelerinde neler yaptıkla-
rını anlattı. Bugüne kadar yüze kadar 

genci bu illetin acımasız pençesinden 
kurtardıklarını anlattı. Spor ve Meh-
teran eğitimi ile başardıklarını anlattı.

Son olarak söz alan İsmail Karde-
şimiz de anne ve babalara seslenerek 
“çocuklarınıza maddi imkânlardan 
önce manevi imkanlar verin. Onla-
ra sevgi ve ilgi gösterin. Sevginizi 
gizlemeyin. Çocuklar sadece maddi 
imkânlarla, markalı yiyecek ve giye-
ceklerle, sınırsız harçlıklarla, arabalar-
la, en pahalı özel okullarda okumakla 
mutlu ve sağlıklı olmuyor. Onlara en 
başta ilginizi verin. Onlarla konuşun. 
Birlikte etkinlikler yapın. Yürüyüşe, 
alışverişe gidin. Yanınızda gezmeleri-
ne müsaade edin. Yoksa sizin göster-
mediğiniz bu ilgi ve alakayı sokakta, 
arkadaş ortamında arıyorlar. Karşılaş-
tıkları yanlışlara bir gün, iki gün dur 
diyebiliyorlar sonra kendileri de o 
yanlışın ortağı oluyorlar” dedi. Suça 
ve yanlışa bulaşan her çocuk dışlanıp 
kendi haline bırakıldığında en yakı-
nındakilerden başlayarak herkesi bu 
suçun içerisine çekmek için uğraşıyor 
dedi. Bu çocuklara sahip çıkılıp ilgi 
gösterilmesi gerektiğini anlattı. Sayın 
Valimizin verdiği destekle ayakta du-
ran bu dernek sayesinde hayatının na-
sıl değiştiğini nasıl sağlıklı bir ortama 
kavuştuğunu anlattı. Bu nedenle Sa-
yın Valimize, bu semineri düzenleyen 
Sayın Kaymakamımıza, kahvehane 
kahvehane dolaşıp halkı bu seminere 
davet eden Cumhuriyet Savcımıza, 
Karakol Komutanımıza, Emniyet Mü-
dürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müze ve salonu doldurup sonuna ka-
dar semineri takip eden Senirkentlilere 
teşekkür etti.

Amacımız; üniversite sınavına 
hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimi-
zin; hedeflerini netleştirmelerinde 
yardımcı olabilmek,  motivasyonla-
rını arttırmayı sağlamak, istedikleri 
ve hedefledikleri üniversiteleri ye-
rinde ziyaret etmelerini ve üniver-
site ortamını gözlemleyebilmelerine 
yardımcı olmak, meslekler hakkın-
da öğretim üyelerinden, üniversite 
ve üniversitede yaşam hakkında; 
tanıtım biriminde görevli üniversi-
te öğrencilerinden bilgi almalarına 
yardımcı olmak.

SDÜ  Üniversitesi   Fen Ede-
biyat ve İlahiyat Fakültelerinin 
genel tanıtımı  yapıldı. Ayrıca öğ-
renciler  merak ettikleri konularla 

ilgili soruları sorma imkanı buldu-
lar. Daha sonra üniversitenin fiziki 
yapısının tanıtılması amacıyla bir 
kampüsü gezdiler.

Öğrencilerimize üniversiteyi ve 
lisans programlarını doğrudan tanı-
ma olanağı sunan gezide; öğrenci-
lerimiz  bölümler hakkında bilgi al-
dılar. Okulun fiziki yapısını, sosyal 
etkinlik alanlarını tanıdılar  ve genel 
havasını teneffüs ettiler.

PANSİYONUMUZ
OKUYOR

Okulumuz pansiyonlarında ka-
lan öğrencilerin Türkçeyi doğru, gü-
zel ve etkili kullanma becerilerinin 
gelişmesi için bakanlığın teşvikiyle 
kitap okuma projesi başlatılmıştır. 

Kitap okumayı sevdirerek okuma 
kültürünün ve kitap okuma alışkan-
lığının geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Öğrenciler serbest zamanlarının ya-
rarlı ve etkili olarak değerlendirebil-
mektedir. Okulumuz da pansiyonda 
öğrencilerin kitap okumalarını teş-
vik edecek ortamların oluşturulma-

sını sağlamıştır. Pansiyonda okuma 
saatleri belirlenecek ve pansiyonda 
kalan bütün öğrencilerin kitap oku-
ma saatine katılımı sağlanacaktır. 
Böylece  öğrenciler okuma, anlama, 
yorumlama, duygu ve düşüncelerini 
ifade edebilme becerilerini geliştire-
cektir.

SOKAKTAKİ
HAYVANLARI
KORUMA

Okulumuzun bah-
çesine öğrencilerimiz 
tarafından kedi evi 

kuruldu. Öğrenciler kedileri kendi elleriyle besliyor. Se-
nirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden 
Ahmet Sonkaya, öğrencilerle birlikte okul bahçesine 
kedi evi kurmaya karar verdi. Yapılan talebi uygun gö-
ren belediye ekipleri de okul bahçesine kedi evi kurdu. 
Kurulan kedi evlerinde şu anda kediler hem besleniyor 

hem de yatıyor. Kurulduğu günden beri hem öğrenciler 
hem veliler hem de hayvan severler tarafından takdirle 
karşılanan çalışma olmuştur.

Öğrencilerin Sürekli parklarda gördükleri kedi evle-
rinden neden bizim okula da bu kedi evini kurmayalım 
diye düşünüp karar verdikleri bir projedir. Daha sonra 
ise bütün öğrencilerimiz boş derslerde, boş vakitlerinde 
hem oyun oynuyorlar hem besliyorlar. Bu sayede öğren-
cilerimiz de daha çok hayvan sevgisi kazanıyorlar. Bizde 
yaptığımız bu işin ne kadar doğru olduğunu gördük. Ma-
hallenin kedileri geceleri, gündüzleri gelip burada besle-
niyorlar. Şimdi kış ayıda burada kalmaya başladılar.

  Okul Güvenliği Planlama Toplantısı Yapıldı

Valilik Makamının  31.01.2018 
tarih ve 1531 sayılı emirleri gereğin-
ce Senirkent Kaymakam V. Sayın 
Eşref AKÇA başkanlığında Senir-
kent Belediye Başkanı, İlçe Jandar-
ma Komutanı, İlçe Emniyet Müdür 
Vekili, Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, 
Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği 
başkanları ve muhtarlarımızın katı-
lımı ile 2017-2018 Eğitim -Öğretim 
Yılı 2. yarıyılının  sorunsuz bir şe-
kilde huzur içinde icra edebilmesi 
amacıyla “Okul Güvenliği Planla-
ma” toplantısı yapılmış ve aşağıdaki 
kararlar alınmıştır.

1- Senirkent- Isparta ulaşımını 
sağlayan karayolunun ilçemiz ika-
met alanı içerisinde kalan kısmında 
İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lise-
si, Senirkent Çok Programlı Anado-
lu Lisesi, Senirkent Mesleki ve Tek-
nik Anadolu, Halk Eğitim Merkezi, 
Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin 
ve velilerinin karşından karşıya geç-
mek amacıyla kullanmak zorunda 
oldukları yerlere;

a)  Üst geçit yapılması
b) Trafik ışığı konulması
c) Yaya geçidi için yol zemini 

üzerinde gerekli işaretleme çalışma-
sının yapılması

d)     Sürücülerin buralardan aşırı 
hızla geçmesine engel olmak ama-
cıyla yarıçapı 5-10 cm yi geçmeye-
cek tümseklerin oluşturulması ted-
birlerinden en az birinin ivedilikle 
alınması için karayolları ile gerekli 
yazışmaların yapılmasına

2-  Karayolları ile yapılacak ya-
zışmaya temel teşkil etmesi için İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Em-
niyet Müdürlüğünce Kaymakamlık 
Makamına konu ile alakalı yazı ya-
zılmasına

 3 Okullardaki güvenlik kamera-
larının özelliklerinin artırılması ve 
modernizasyonunun yapılması için 
imkanlar ölçüsünde çalışmaların ya-
pılmasına

 4-  Okul güvenlik kameralarının 

çalışır durumda olması için gerekli 
bakım kontrollerinin okul idarele-
rince yaptırılmasına

 5- Büyükkabaca Kasabamızdaki 
okulların bahçe giriş ve çıkışlarında 
sürücülerin özellikle patpat diye ta-
bir edilen araç kullanıcılarının kaza-
ya sebebiyet vermemesi için gerekli 
tedbirlerin Büyükkabaca Belediye-
since alınmasına

 6- Turan İlkokulu bahçesinde 
bulunan eski binanın çatısındaki 
kiremit vb. malzemenin fırtınalı ve 
rüzgarlı günlerde tehlike oluşturma-
sını önlemek veya en aza indirmek 
için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
yazı yazılmasına

 7- Bütün okulların bayrak direk-
lerinin ve varsa okul bahçesindeki 
basket potası vb. spor araç-gereçle-
rinin tehlike oluşturmaması için ge-
rekli kontrol bakım- onarım çalışma-
larının okul idarelerince yapılmasına 
ve gerekli önlemlerin alınmasına

8- Okullarımızda bulunan bay-
rakların ilgili mevzuata uygun şe-
kilde bulundurulmasına ve gerektiği 
şekilde sürekli yenilenmesine

 9-  Okul bahçelerimizde bulu-
nan ağaçların tehlike oluşturup oluş-
turmadığının, kesilmesi veya budan-
ması gereken ağaç olup olmadığının 
tespit edilmesi için İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünce İlçe Tarım Müdürlü-
ğüne yazı yazılmasına

 10- Senirkent Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinin bahçe duvarının 
yükseltilmesi ve aydınlatmanın ar-
tırılması için gerekli çalışmanın ve 
yazışmanın okul müdürlüğü ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla 
yapılmasına

 11- Okul Müdürlük-
lerince okul bahçelerinin 
ve okul binalarının lagar, 
foseptik çukuru, kanalizas-
yon, atıl malzeme, elektrik 
kaçağı olma ihtimaline 
karşı kontrol edilmesi ve 
gerekli tedbirlerin alınma-
sına

 12-  Büyükkabaca 75. Yıl İlko-
kulunun bahçe duvarı için Büyükka-
baca Belediyesi ile görüşülüp ortak 
bir karar alınmasına

 13-  Fırtınalı ve rüzgarlı hava-
larda okul camlarının tehlike oluş-
turmaması için okul idarelerince 
camların kontrol edilip kırık camla-
rın değiştirilmesi ve camların çerçe-
velere sabitlenmesi için gerekli ted-
birlerin alınmasına

 14- Okul binalarının ve pansi-
yonların yangın ikaz ve söndürme 
sistemlerinin kontrollerinin yapıla-
rak hazır halde bulundurulmasına

 15- Okul ve pansiyon binala-
rında bulunan baca ve kalorifer sis-
temlerinin bakım ve temizliklerinin 
yapılmasına

 16- 14. ve 15. maddede alınan 
kararların uygulanması için Beledi-
yeden personel ve araç gereç desteği 
alınmasına

 17-  Taşımalı eğitim faaliyetleri-
nin ilk dönem olduğu gibi sorunsuz 
olarak devam etmesi için İlçe Jan-
darma Komutanlığı, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü arasındaki koordinasyonun 
aynen devam ettirilmesine

 18-  İlçe Jandarma Komutanlığı 
ve ilçe Emniyet Müdürlüğü birimle-
rince okulların giriş ve çıkış saatle-
rinde devriye atılmasına

 19-  Okul Polisi ve Okul Jan-
darması uygulamasına bu dönemde 
devam edilmesine

20-  İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü personelince 
koordineli olarak öğrenci velilerine 
ve öğrencilere suç ve suçluyu önle-
me, sosyal medya kullanımı, güvenli 
internet kullanımı, Okul Aile İşbirli-
ği, anne ve babalara düşen görev ve 
sorumluluklar konularında gerekli 
bilgilendirme çalışmalarının yapıl-
masına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Sayfa 1’den devam

Sayfa 1’den devam


