
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 
ve Zübeyde Hanım Anaokulu Öğret-
men ve Öğrencileri ile Öğrenci Velile-
rinin Katıldığı etkinliğe İlçe Kaymaka-
mımız Sayın Eşref Akça, İlçe Jandarma 
Komutanımız Sayın Eser Özel, İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hü-
seyin Turaç ve Orman İşletme Şefimiz 
Sayın Ertuğrul Uysal da katıldı.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 
Öğretmeni Enise Altun önderliğinde 
yürütülen e-Twinnig projesi kapsamın-
da Orman Haftası nedeniyle Ağaç Dik-
me etkinliği yapıldı. Vilayetler Hizmet 
Birliği Anaokulu ve Zübeyde Hanım 
Anaokulu Öğretmen ve Öğrencileri ile 
Öğrenci Velilerinin Katıldığı etkinliğe İlçe Kayma-
kamımız Sayın Eşref Akça, İlçe Jandarma Komuta-
nımız Sayın Eser Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müz Sayın Hüseyin Turaç ve Orman İşletme Şefimiz 
Sayın Ertuğrul Uysal da katıldı.

Etkinlik için Orman İşletme Şefliği tarafından 
Orta Yazı Köyü Mevkiinde alan belirlendi ve dikim 

için hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve 
veliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 
hazırlanan servisler ile bu alana taşındı. 
İlçe Jandarma komutanlığı yol ve alan 
güvenliği için gerekli tedbirleri aldı. 

Dikime başlanmadan önce Orman 
İşletme Şefi Sayın Ertuğrul Uysal ta-
rafından fidanların nasıl dikileceği ko-
nusunda kısa bir eğitim verildi. Daha 
sonra ilk fidanı İlçe Kaymakamımız 
Sayın Eşref Akça dikti. Ardından İlçe 
Jandarma Komutanımız Eser Özel ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin 
Turaç da birer fidan diktiler. 

İlçe Kaymakamımız Sayın Eşref 
Akça, İlçe Jandarma Komutanımız Sa-

yın  Eser Özel ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sa-
yın Hüseyin Turaç ve Orman İşletme Şefimiz Sayın 
Ertuğrul Uysal öğrencilerin ve velilerin fidan diki-
mine yardım ettiler.

Etkinliğin sonunda Orman İşletme Şefliği Tara-
fından öğrencilere Şapka, Meyve Suyu ve Kek ik-
ram edildi.
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bugün Çanakkale Zaferimizin 103. yıldönü-
münü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecan-
la idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, dönemin 
kendini beğenmiş ve kendini büyük zanneden 
devletleri tarafından “hasta adam” yaftası vuru-
lan, Osmanlı Devleti’nin bu topraklardaki asırlar 
süren varlığına son verme hayaline kapılan şa-
irin “medeniyet denen tek dişi kalmış canavar” 
olarak nitelediği haçlı zihniyetine karşı Türk 
Milleti’nin yazdığı en büyük kahramanlık des-
tanlarından biridir.

Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, in-
sanlarımızın şahadeti ve gaziliği pahasına kaza-
nılan bu zafer, imanın küfre karşı kazandığı bir 
zaferdir. 1400 yıl önce Bedir’de tecelli eden ilahi 
yardımın yeniden zuhur etmesidir. Yok, edilmek 
istenen bir milletin en zor şartlarda yazdığı bir 
tarihtir Çanakkale. Kurtuluş Savaşı’nın ve onun 
sonunda kurulacak Türkiye Cumhuriyeti´nin ha-
bercisi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri anlam-
da doğum günüdür Çanakkale.

Çanakkale’de yediden yetmişse, kadınından 
erkeğine sergilenen birlik - beraberlik ve daya-
nışma, milletimize hem zaferi getirmiş, hem de 
Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti, öz 
güveni ve mücadele ruhunu vermiştir.

Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vata-

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ

SAYIN HÜSEYİN TURAÇ´IN

18 MART
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ve
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

MESAJI nı, dini, istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda 
Türk Milleti’nin neleri göze alabileceğini, neleri 
başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çelik 
zırhlı duvarları iman dolu göğsü ile çiğneyip geçe-
ceğini ispat etmiştir.

Bu yönüyle Çanakkale, dün Kurtuluş Sava-
şında olduğu gibi bugün de, 15 Temmuzda, Fırat 
Kalkanı sırasında, Afrin’de milletimiz ve ülkemiz  
için ilham kaynağı; bizi yok sayarak hesap yapan,  
geleceğimiz üzerine plan kuran gafiller  için ise 
hiçbir zaman unutmayacakları  bir Osmanlı Tokadı 
olmuştur.

15  Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hare-
keti  vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize ve istik-
balimize yan bakan   yedi düvele karşı bu milletin 
içindeki  mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar 
diri olduğunun açık, somut göstergeleridir Tıpkı 
bundan 103  yıl önce Çanakkale’de olduğu gibi, 15 
Temmuz gecesi bizi yok edeceğini sanan zavallılar, 
milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında 
çaresiz kalmıştır. “Toplu vurdukça yürekler onu top 
sindiremez” mısrası yeniden yazılmıştır.

Bize bu gururu yaşatan ve bu ilhamı veren, ölür-
sem şehit, kalırsam gazi diyerek ülkesine, devletine 
milletine hayat veren yiğitlerimizin cesaretidir. Bu 
yiğitlerimize, aziz şehitlerimize ne kadar şükran 
duysak, ne kadar rahmetle ansak, aziz hatıralarının 
önünde ne kadar saygıyla eğilsek azdır. Onun için-
dir ki İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy 
eşsiz şiirinde;                                        

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd´i...
Bedr´in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.
“Bu, taşındır” diyerek Kâ´be´yi diksem başına;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ´yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 

Diye seslenmiştir. Malazgirt savaşı ile kapılarını 
açtığımız bu coğrafyada 1071 yılından bugüne oldu-
ğu gibi bugünden sonsuza kadar da vatan için, mil-
let için bayrak inmesin, ezan dinmesin diye “Canı 
cananı bütün varımı alsında Hüda, Etmesin tek va-
tanımdan beni dünyada cüda” diyen, canından vaz-
geçip, ölüp eşiğini şehadet şerbetiyle aşarak ölüm-
süzleşenler her daim var olacaktır. Destanlaşan bu 
yiğitler sayesinde bu devlet, bu millet hep var ola-
caktır. Bu var oluş mücadelesinde dün Malazgirt’te, 
Çanakkale’de, Sakarya’da ve Başkomutanlık Mey-
dan Muharebesinde olduğu gibi bugünde Afrin’ de 
destan yazan yiğitlerimiz için Bedir’den bugüne 
ebediyete intikal eden şehitlerimiz hürmetine Rab-
bime yalvarıyorum ve diyorum ki:

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi
Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın
Gâlib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.
Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıldö-

nümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu 
toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şe-
hitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere 
ebediyete intikal eden tüm kahraman gazilerimizi 
rahmetle, şükranla; aramızda olan gazilerimizi ise 
saygıyla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

İlçe Milli Eği-
tim Müdürümüz Sa-
yın Hüseyin Turaç 
OSYM tarafından 
yayımlanan Yükse-
köğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) Kılavu-
zu ışığında lise öğren-
cilerimiz ile bir araya 
gelerek “Temel Yeter-
lilik Testi” (TYT) ve 
“Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavları 
hakkında bilgilendirme yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Hüseyin Turaç OSYM tarafından yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) Kılavuzu ışığında lise öğrenci-
lerimiz ile bir araya gelerek “Temel Ye-
terlilik Testi” (TYT) ve “Alan Yeterlilik 
Testleri (AYT) sınavları hakkında bilgi-
lendirme yaptı.

Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu 
Lisesi 11. ve 12. Sınıf öğrencileri ile bir 
araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müz Sayın Hüseyin Turaç öğrencilerimi-
ze “Gençler sizler Ulu Önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk´ün Cumhuriyeti 
emanet ettiği Türk Gençliğisiniz. Lütfen 
omuzlarınızdaki görev ve sorumluluğun 
farkına varın ve ona göre yaşayın” dedi.

Konuşmasına şöyle devam eden Sa-
yın Turaç “Sevgili Gençler sizler bizim 
için çok kıymetlisiniz. Çünkü sizler bu 
ülkenin aydınlık yarınları olacaksınız. 
Gelecekte bu ülkeyi temsil edecek olan 
sizler kendinizi bugüne değil geleceğe 
uygun olarak hazırlamalısınız. Bugün 
sizler kendi geleceğiniz için, biz öğret-
menleriniz ise bu ülkenin geleceği olan 
yine sizler için buradayız. Bizim için siz-
ler hava kadar, su kadar hatta hayat kadar 
değerli ve kıymetlisiniz. Biz sizlerin ge-
lecekte bu ülkeyi en güzel şekilde tem-
sil edeceğinize ve muasır medeniyetler 
seviyesine taşıyacağınıza canı gönülden 
inanıyoruz. Başarmanın ön şartı başarıya 
inanmaktır. Hiçbir başarı tesadüf olma-
dığı gibi hiçbir başarı da sadece zekânın 
ürünü değildir. Kazanılmış büyük başa-
rılar zekâ ve yeteneğin alın teri ile yoğ-

rulmuş halidir. O zaman özlenen, hedef-
lenen başarılara ulaşmak için düzenli ve 
planlı olarak çalışmak şarttır.

Hayatta başarmamız gereken ilk 
konu erdemli insan olabilmektir. Erdemli 
insan olmanın ilk adımı insanları sevmek 
ve saygı duymaktır. Biz “sizler iman et-
medikçe cennete giremezsiniz, birbirini-
zi sevmedikçe de iman etmiş sayılmaz-
sınız” diyen bir dinin mensuplarıyız. O 
zaman “yaratılanı sev yaratandan ötürü” 
ilkesi gereği sevgiyi hayatımızda hâkim 
kılmalı, koşulsuz olarak kendimizden 
başlayarak herkese saygı duymalıyız.

Kendisine saygı duyan bir insan ile-
tişim halinde olduğu, etkileşime girdiği, 
hayatı paylaştığı herkese saygı duyar. 
Onlara karşı sorumluluklarını bilir ve 
yerine getirir. İlk saygı duyacağımız kişi 
kendimiz olduğuna göre ilk olarak da 
kendimize karşı görev ve sorumlulukları-
mızı bilmeli ve yerine getirmeliyiz.

Öğrenci olarak bizim ilk ve tek işimiz 
ders çalışmak, kendimizi hayata hazırla-
maktır. Öğrenim hayatımızda başarılı ol-
mak içi öncelikle kendimizi iyi tanımalı 
güçlü ve zayıf yönlerimizi bilmeliyiz. 
Güçlü yönlerimizi öne çıkararak o alan-
da kendimizi geliştirmek için çaba sarf 
etmeliyiz.

Hızla yaklaşmakta olduğumuz  “Te-
mel Yeterlilik Testi” (TYT) ve “Alan 
Yeterlilik Testleri (AYT) sınavları gözü-
müzde büyütülecek zor bir sınav değildir. 
Özellikle “Temel Yeterlilik Testi” (TYT) 
Sınavı 120 sorudan sadece ve sadece 15 
soruya doğru cevap veren birinin kaza-
nabileceği son derece basit bir sınavdır. 
Yeter ki bu doğru cevaplarımızı kendi 
haline bırakalım ve yanına birçok yanlış 

cevap ilave etmeye-
lim. Unutmayalım 
ki cevap kâğıdına 
işaretlenmeyen dört 
yanlış cevap bir doğ-
ru cevabınızı güven-
ce altına alır ve bize 
bırakır.

Aynı şekilde 
“Alan Yeterlilik 
Testleri (AYT) sına-

vı da soruların sadece % 
20’sine doğru cevap ve-
rerek kazanılabilecek bir 
sınavdır.

 “Ama hocam be-
nim için sınavı kazanmak 
(150 TYT Puanı veya 180 
AYT puanı) almak yeter-
li olmaz. Benim hedefim 
daha büyük” diyorsanız o 
zaman biraz daha çok ça-

lışmanız gerekecek demektir. Hepimiz 
hedefimizi bilmeli ona göre çalışmalı, 
nefesimizi kondisyonumuzu hedeflediği-
miz mesafeye göre ayarlamalıyız. Önce-
liklerimizden biri de AYT sınavına hangi 
testlerden gireceğimizi bilmektir. Bunun 
için şuana kadar deneme sınavlarında 
gösterdiğiniz başarı, gitmek istediğiniz 
bölüm belirleyici olmalıdır. Hedeflerimi-
zi belirlerken gerçekçi ve dürüst olmalı-
yız. Hayallerimizi, duygularımızı, arzu 
ve isteklerimizi, ailelerimizden gelen 
telkinleri ve arkadaş etkisini bir tarafa 
bırakıp kendi gerçeklerimize uygun olan 
bir alanda sınava girmeli ve en başarılı 
olabileceğimiz alanda bir meslek seçme-
liyiz. Aksi takdirde zaman kaybı yaşarız. 
Bir karar verdiğimiz zaman da bizi bu 
hedefe ulaştıracak AYT testlerinin han-
gileri olduğunu, bu testlerde hangi ders-
lerden kaçar soru olduğunu iyi bilmeli-
yiz. İşte OSYM tarafından yayımlanan 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
Kılavuzu tüm bu konularda size net bilgi 
sunuyor. Kılavuzdan, okul rehber öğret-
menlerinizden ve okul idarelerinizden bu 
konularda destek alabilirsiniz.

Gençler yarın yaşayacağımız haya-
tı bugün bizler inşa ediyoruz. Yarın ne 
kadar huzurlu, mutlu olmak istiyorsak 
bugün o kadar çok çalışmamız gerekir. 
Hayatın gerçekleri çok acımasızdır. Ha-
yat denen bu kısa filmde bir kaç yıl sonra 
hepinize yeni roller dağıtılacak. Kiminiz 
doktor, mühendis, hakim, avukat, öğret-
men, asker, polis olacaksınız, kiminiz 
işçi, esnaf, çiftçi, ev hanımı olacak. Ama 
en acısı işsiz kalanlar olacak. Bugün be-
lirli bir işi, düzenli bir kazancı olmayan 
kişiler hayatlarını çok zor şartlar altında 
devam ettirirlerken gelecekte bu zorluk 
daha da artacak ve içinden çıkılmaz bir 
hal alacak. Öte yandan eğitim o kadar 
kutsal ve yüce bir kavramdır ki bizlere 
sadece para kazandırmaz. Aynı zamanda 
toplumda saygınlık, itibar ve kariyer de 
kazandırır. Onun için ekonomik durumu-
muz ya da beklentimiz ne olursa olsun 
mutlaka geçerli bir diplomanız iyi bir 
eğitiminiz olsun.

LİSELİLERLE BULUŞMA

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin 
Turaç Yükseliş Orta Okulu Öğrenci Velileri ile bir 
araya gelerek destekleme ve yetiştirme kursu hak-
kında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin 
Turaç Yükseliş Orta Okulu Öğrenci Velileri ile bir 
araya gelerek destekleme ve yetiştirme kursu hak-
kında bilgi verdi. 

“Sizlerle ortak noktamız öğrencilerimizin ve ül-
kemizin geleceğidir. Bizler öğrencilerimizi hayata 
ve bir üst öğrenim olan orta 
öğretime en iyi şekilde hazır-
lamak için elimizden geleni 
yapıyoruz. Başarı sizin, bi-
zim ve öğrencilerimizin ortak 
ürünü olacaktır. İktidara geldi 
günden bugüne öğrencilerimi-
ze ders kitapları bedava da-
ğıtan hükümetimiz bildiğiniz 
gibi dershaneleri de kapatarak 

artık ücretsiz kurs vermektedir. Önceliğimiz öğren-
cilerimizi erdemli bir insan olarak kendi değerlerini 
bilen ve yaşayan bireyler olarak yetiştirmektir. Bu 
amaçla ihtiyaç duydukları her alanda onlara destek 
olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. 

Bu nedenle de okullarımızda açtığımız destekle-
me ve yetiştirme kurslarımıza tüm öğrencilerimizin 
devam etmesini istiyoruz. Taşımalı öğrenci olduğu 
için hafta sonu kurslara gelemeyen öğrencilerimiz 
için kaymakamımız Sayın Eşref Akça´nın desteği ile 

bu haftadan itibaren servis 
bırakmış bulunuyoruz. Sayın 
Kaymakamımız liderliğinde 
bizler bu kadar fedakârlık 
yapıp her türlü imkânı sizin 
ve öğrencilerimizin hizmeti-
ne sunarken lütfen sizde bize 
destek olun ve öğrencileri-
mizi bu kurslara gönderin” 
dedi.

ORMAN HAFTASI KAPSAMINDA
AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ YAPILDI

YÜKSELİŞ ORTAOKULU VELİLERİ
BİLGİLENDİRİLDİ

1974 yılında Burdur’da doğdu. 
İlköğrenimini Burdur’da, ortaöğreni-
mini Ankara’da tamamladı. Süleyman 
Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 
1998 yılında mezun oldu. Süleyman 
Demirel Üniversitesi’nde Sosyoloji 
alanında 2002 yılında yüksek lisan-
sını,  2013 yılında ise “Kamu Örgüt-
lerinde Değişimin Yönetilmesi: 652 
Sayılı K.H.K. Çerçevesinde MEB Ör-
neği” doktora programını tamamladı. 
1998 yılından 2016 yılına kadar Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli 
görevler alan Yıldırım, 2016 yılında 
Milli Eğitim Bakanligindaki göre-
vinden istifa edip Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent 
Dr. olarak görev yapmaya başladı. 
15.03.2018´de S.D.Ü Iktisadi Idari 
Bilimler Fakültesi Insan Kaynakları 
A.B.D.´da  Ögr.Üyesi olarak görev 
yaparken Isparta Milli Eğitim Müdürü 
olarak gorevlendirilmistir.

İnsan Kaynakları Yönetimi, Ör-
güt Psikolojisi, Eğitim Yönetimi ve 
Planlaması, Eğitimin Sosyal ve Tarihi 
Temelleri, Mesleki ve Teknik Eğitim 
konularında akademik çalışmaları 
bulunmaktadır. İlkokul çağındaki ço-
cukların gelişimi, mesleki eğitimin 
geliştirilmesi, üniversite öğrencile-
ri ve yetişkinler üzerinde yürütülen 
çalışmalarda görev almıştır. Ayrıca, 
Tübitak ve Avrupa Birliği destekli 
ulusal ve uluslararası tamamlanmış ve 
devam eden çeşitli projelerde görev 
almıştır. İngilizce bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Göreve Başladı

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Hüseyin Turaç yeni atanan İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Yrd.Doç.Dr. Sayın Ahmet 
Yıldırım´a hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz 
Mehmet Zeki Kılıç ile birlikte gerçekleş-
tirilen ziyarette göreve yeni başlayan an-
cak daha önce aynı kurumda görev yaptığı 
için Isparta´nın ve Senirkent´in eğitimini 
yakinen bilen Müdürümüz Sayın Ahmet 
Yıldırım´a ilçemizin bugünkü eğitim duru-
mu hakkında bilgi sunuldu. Samimi bir or-
tamda geçen ziyarette birlik ve beraberlik 
içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında 
görüş alış verişinde bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Hüseyin Turaç´tan

İl Milli Eğitim Müdürümüze 
Hayırlı Olsun Ziyareti



 • Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi

 • Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu

 • Büyükkabaca Anaokulu

 • Büyükkabaca Ortaokulu

Okulumuzda 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehit-
leri Anma Günü Programı 
düzenlendi. Vatanı uğruna 
canını adak kılmış memle-
ket toprağını aziz kanlarıyla 
sulayan, şanlı bayrağı uğru-
na göğsünü siper eden Ça-
nakkale Şehitleri’ni Anma 
Günü, hem hüzün hem de 
büyük bir zafer kazanmanın 
gururuyla anıldı. Türk tari-
hinin dönüm noktalarından 
olan ve bağımsızlık sava-
şının temellerinin atıldığı 
Çanakkale Zaferi’nin 103. 
yıl dönümünün önemine 

okulumuzda bir dizi etkin-
liklerle vurgu yapıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan programımız, Ça-
nakkale Savaşlarının, tarihi-
miz açısından önemini vur-
gulayan oratoryo; Mustafa 
Kemal ve silah arkadaşla-
rının  anlatıldığı şiir video 
ve sunumlarla izleyenler 
duygu dolu anlar yaşadılar. 
Çanakkale Zaferi ve Şehit-
leri Anma Programımızda; 
Çanakkale şehitlerimiz ve 
Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, unutulmayacak bir et-
kinlikle anıldı. Okulumuz  

öğretmen ve öğrencileri 
Cumhuriyet’e, Atatürk ilke 
ve devrimlerine sahip çık-
tıklarını ve çıkacaklarını bir 
kez daha coşkuyla dile ge-
tirdiler. Emeği geçen bütün 
öğretmen ve öğrencilerimi-
ze okul idaresi olarak teşek-
kürü bir borç biliriz.

 • Cumhuriyet İlkokulu

Okulumuzda 12 Mart 
İstiklal Marşını kabulü kut-
landı. Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşından sonra günün 
anlam ve önemini belirten 
yazılar ve şiirlerle program 
devam etti. Kurtuluş Sava-
şının kazanılacağına olan 
inancı, Türk askerinin yü-
rekliliğinin ve özverisinin, 
Türk ulusunun bağımsızlı-
ğına ve vatana bağlılığının 
dile getirdiği marşımızı 4-B 
sınıfı öğrencileri  sahnele-
dikleri orotorya ile bir kez 
daha dile getirdiler.

‘’Türk Kurtuluş 
Savaşının en çetin 
döneminde, kah-
raman ordumuzun 
azmi ve inancı ile, 
Anadolu toprakla-
rında aziz milleti-
mizin kararlılığı ve 

vatan aşkıyla kaleme alınan  
ve bizlere armağan edilen 
İstiklal Marşı´mızın 97. yıl 
dönümünde, Mehmet Akif 
Ersoy başta olmak üzere, 
İstiklal mücadelemizin tüm 
kahramanlarını rahmet ve 
minnetle anıyoruz.

Ayrıca Okulumuzda 
İstiklal Marşı okuma ya-
rışması ve resim yarışma-
sı yapıldı. Dereceye giren 
öğrencilerimize ödülleri 
verildi.

Öğrencilerimiz askerlerimize moral mektubu yazdı. 
Okul müdürü Alper ÜNAL, yaptığı açıklamada, kahraman 
vatan evlatlarının büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirte-
rek, “Beden olarak orada olmasak bile ruhen onların ya-
nında olduğumuzu ifade etmek için öğrencilerimiz böyle 
bir şey düşündüler. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” 
dedi. Öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip çıkarak 
bu değerleri canlı tutan bireyler olmasını sağlamak için as-
kerlerimize tüm öğrencilerin katılımıyla mektuplar yazdık. 
Amacımız öğrencilerimize tek bayrak, tek devlet ve tek 
vatan inancı ve idealini aşılamak, Vatanı için her şeyi feda 
edenlere vefa borcumuz olduğunu hatırdan çıkarmamak, 
ecdadın mirasını tüketen değil, emanetine sahip çıkan bir 
neslin duygularını açığa çıkarmak. 

Yazmış olduğumuz mektuplara Çukurca Jandarma ko-
mutanlığından cevap geldi. Askerlerimiz tarafından kendi 
el yazısı ile yazılarak gönderilen mektuplar öğrencilerin 
kendi isimlerine teslim edildi. Zor şartlarda görev yapan 
askerlerimize moral vermesi açısından öğrencilerimiz ta-
rafından yazılan mektupları göndermiştik. o mektuplara 
cevaplar geldi. Öğrencilerimiz bu mektupları aldıklarında 
önce şaşırdılar, sonra mutlu oldular. Mektupları açarak 
sınıf arkadaşları ile birlikte okudular. Hayatları boyunca 
unutamayacakları birer an yaşadıklarını söylediler. Bizler-
de böyle bir proje yaparak görev yapan askerlerimize moral 
verdiğimiz için öğrencilerimizle gurur duyduk

Öğrencilerimizin tüm 
gelişim alanlarını destekle-
yen etkinliklere katılmala-
rının önemini biliyor ve bu 
doğrultuda etkinliklerimizi 
sürdürüyoruz. Sorumlu-
luk aldıkları ve işin içinde 
kendilerinin olduğu etkin-
likler planlıyoruz. Bu ayda 
yaparak yaşayarak öğren-
me sağladığımız etkinlik-
lerimizi paylaşmak istedik. 
Orman haftasında baharın 

da gelmesiyle tüm öğren-
cilerimizle bahçeye çıktık. 
Miniklerimiz bahçemizde 
hem ağaç hem de çiçek dik-
tiler. Ailelerin de katıldığı 
etkinliğimizde ağaçlarımızı 
inceledik ve bize oksijen 
sağlayan ormanlarımızın 
önemi hakkında sohbet et-
tik,  temiz havada nefes 
açma egzersizleriyle etkin-
liğimizi sürdürdük. Ardın-
dan minik öğrencilerimizin 

bahçemize çam fidanlarını 
ve çiçeklerini dikmelerine, 
can suyunu vermelerine 
yardımcı olduk. Can suyu-
nun ne olduğu hakkında ko-
nuştuk. Yaparak yaşayarak 
öğrenme sağladığımız her 
etkinliğimizde öğrencile-
rimizin mutluluğu biz öğ-
retmenlerini de çok mutlu 
ediyor. 

MİNİK 
AŞÇILARIMIZ
İŞ BAŞINDA

Okulumuzda düzenli 
olarak yürüttüğümüz aile 
katılımı çalışmalarımızdan 
birinde mutfak etkinliği-
mizi gerçekleştirdik. Bir 

öğrencimizin annesinin yar-
dımıyla ev yapımı meyveli 
pudinglerimizi yaptık. Mi-
nik aşçılarımız masalarının 
başına geçtiler ve işe koyul-
dular. Öncellikle annemiz-
le sağlıklı beslenme ve ev 
yapımı yiyecekler üzerine 
konuştular. Her biri sabır-
sızlıkla pudingini yapmak 
istiyordu. Öğretmenlerimi-
zin ve annemizin yardımıy-
la meyveler doğrandı ardın-
dan malzemeler karıştırıldı. 
Yetenekli aşçılarımız yine 
harika bir iş çıkarmışlardı. 
Sonunda ise pudinglerini 
afiyetle yediler. Bu etkinli-
ğimizle bir kez daha eğle-
nerek öğrenmeyi sağladık.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 
97.yılını kutlarken vatan ve millet 
sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet 
aşkının en güzel ifadesi olan İstiklâl 
Marşımızı bize armağan eden mil-
li şairimiz Mehmet Akif ERSOY’u 
saygıyla anıyoruz. Bayrağımız ve 
onun hürriyetini ebedileştiren İstiklal 
Marşımız, milletimizin ruhunu, tari-
hini ve ideallerini aksettiren ölmez 
değerleridir.

İstiklal Marşı'nı anlayabilmek 
için, Mehmet Akif’i iyi bilmek, onun 
bütün yönleriyle şahsında topladığı, 
“milli mücadele ruhunu” yakından 
tanımak, bu ruhu, hakkı ile hisset-
mek gerekir. Mehmet Akif ERSOY 
milli bir şair, ideal bir öğretmen, 
branşına hâkim bir veteriner, cesur 
bir gazeteci, Kurtuluş Savaşı’nda iyi 
bir asker, Türk gencine ufuk çizen fi-
kir ve aksiyon adamı bir politikacı, 
bir gönül insanı hayatı vatan hasreti 
ile biten ve vefa beklediği gözlerden 
cefa çeken bir garip, kutlu bir vatan-
perverdir o.

Mart 1921… Kurtuluş Savaşı’nın 
en çetin günleri… I. İnönü Savaşı’nı 
kazanmış, ayaklanmaların bir bölü-
münü bastırmış, bir bölümü ile uğ-
raşan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

binasında büyük bir coşkuyla, alkış 
tufanı kopmaktaydı. Bunun nedeni 
de bu başarıların ötesinde, Kurtu-
luş Savaşı’nın ruhunun, bağımsızlık 
aşkının Mehmet Akif’in dizeleri ile 
Meclis kürsüsünden okunmasıydı.

“Korkma, sönmez bu şafaklarda 
yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tü-
ten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, 
parlayacak;

O benimdir, o benim milletimin-
dir ancak.” dizeleri bu ülkede hala 
nefes alan tek bir kişi kalsa dahi, ülke 
için umut ışığının sönmediğini ifade 
etmektedir. Bu ülke alçakların haya-
sızca istilasından her ferdinin göğsü-
nü siper etmesi ile nasıl kurtulmuşsa, 
bundan sonra da aynı anlayışla hare-
ket etmeye, temel değerlerinden aldı-
ğı güçle devam edecektir.

Bizler de bu bilinçle bu mukad-
des günde öğrencilerimiz ile birlikte 
İstiklâl Marşı’nın yazılış amacını an-
lamayı ve Mehmet Âkif ERSOY’u 
tanımayı amaçlayarak programımızı 
düzenledik. Bu gaye ile yazılarımız, 
şiirlerimiz, şarkılarımızın yanı sıra 
Mehmet Âkif ERSOY’u tüm yön-
leriyle anlatan bir belgesel izledik. 
Milletin ortak değerlerine ulaşmanın 
bir tesadüf eseri değil; çok çalışma-
nın, inanmanın, sevmenin, dünya 
nimetlerini geride bırakarak şanlı 
ve şerefli yaşamanın açıkça örneği 
olan Mehmet Âkif ERSOY’u daha 
iyi tanımanın verdiği duygusallık 
ile programımızı tamamladık. Yüce 

duygular ile bir 
kez daha dedik ki 
“Allah bu millete 
bir daha İstiklâl 
Marşı yazdırma-
sın! ”

Okulumuz sınıf öğ-
retmeni Levent KIRAN 
tarafından organize edilen 
yarışmada farklı yaş ka-
tegorilerinde yarışan öğ-
rencilerimiz İstiklal Mar-
şımızı ezbere ve güzel 
okumaya çalıştı. 12 Mart 
İstiklal Marşı’nın Kabu-
lü ve M. Akif ERSOY’ u 
Anma Günü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 
yarışmada Zeynep AK-
KEÇİLİ, Öykü ÇERÇİ 
ve Şevval DÜZGÜN adlı 
öğrencilerimiz kendi kate-
gorilerinde birinci oldular. 
Dereceye giren öğrencileri-

“Yurdumun Değerleri” 
konulu etkinlik kapsamında 
pansiyonumuzda şehit aile-
leri ve gazilerimizle sohbet 
toplantısı yapıldı. “Yur-
dumun Değerleri” konulu 
etkinlik kapsamında İlçe 
Kaymakamı Eşref AKÇA, 
Cumhuriyet Savcısı Emre 
YILDIZ, İlçe Emniyet 

İlçe Milli Eğitim Mü-
dürümüz Sn. Hüseyin TU-
RAÇ, okulumuz 11. ve 12. 
sınıf öğrencilerini üniversi-
teye giriş sınavı konusunda 
onları motive edici öğüt-
lerde bulundu. Ayrıca ilçe 
ve okul bünyesinde açılan 
DYK kurslarına katılım-
larını beklediğini belirtti. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müz Sn. Hüseyin TURAÇ, 
okulumuz 11. ve 12. sınıf 

İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüz tarafından her 
ay düzenli olarak tertip 
edilen rehberlik seminerleri 
tüm hızıyla devam ediyor. 
Yükseliş Ortaokulu Reh-
ber Öğretmeni Muhammet 

ŞAHBAZ tarafından oku-
lumuzdaki tüm öğrencilere 
"Verimli Ders Çalışma Tek-
nikleri ve Verimli Zaman" 
konulu aylık rehberlik se-
mineri verildi.

Sivil Savunma Hafta-
sı etkinlikleri kapsamında 
okulumuzda tahliye ve yan-
gın tatbikatı yapıldı. Okulu-
muz öğrencilerine bina tah-
liyesi ve yangın söndürme 
tüpü kullanımı konularında 
uygulamalı eğitim verildi. 
Yangın alarmı ile dışarıya 
çıkan öğrenciler, daha ön-
ceden belirlenen noktalarda 
yerlerini aldı. Senirkent Be-

lediyesine ait yangın sön-
dürme kamyonu okul bah-
çesine geldi. İtfaiye erleri 
öğrencilerimize yangın es-
nasında neler yapılması ge-
rektiğine dair bilgiler verdi. 
Okul bahçesinde suni bir 
yangın çıkarıldı. İtfaiye er-
leri olaya anında müdahale 
etti. Daha sonra öğrencileri-
mize yangın tüpü kullanma 
eğitimi verildi.

12 MART İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ VE 
MEHMET ÂKİF ERSOY‘U ANMA GÜNÜ

ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİMİZ 
UNUTULMADI

103. yıl dönümünde Çanakkale Za-
feri tüm yurtta olduğu gibi Büyükkaba-
ca Ortaokulu’nda da coşku ile kutlandı. 
Okulumuz Sosyal Bilgiler öğretmeni 
Turgut YEDEK tarafından hazırlanan “18 
Mart Çanakkale Zaferi” ile ilgili prog-
ramda Büyükkabaca Ortaokulu öğrenci-
lerine Çanakkale ruhu aşılandı. Çanak-
kale savaşının öz yurdunu korumak için 
şahlanan yaralı bir ulusun, sayı ve maddi 
açılardan üstünlüğü tartışılmaz olan düş-
manlarını yenerek, onları felce uğrattığı 
bir savaş olduğu öğrencilerimize hatırla-
tıldı.  Hazırlanan program okul öğrenci-
leri tarafından büyük ilgi ile takip edildi. 
Çanakkale ile ilgili şiirler, yazılar ve vi-
deolar ile o büyük destan kalplere tekrar 
kazındı. Türk Vatanı üzerinde oyun oyna-
namayacağını bir kez daha tüm dünyaya 
gösteren büyük önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK, silah arkadaşları ve canlarını 
vatan uğruna vermekten çekinmeyen tüm 
şehitlerimizin aziz hatıraları önünde say-
gı, şükran ve minnetle eğiliyoruz.

İSTİKLAL MARŞINI 
EZBERE OKUMA YARIŞMASI

miz madalya ile, yarışmaya 
katılan öğrencilerimiz ise 
katılım belgesi ile ödül-
lendirildi. Okulumuz öğ-
retmenleri arasından oluş-
turulan yarışma jürisinin 
dereceye giren öğrencileri 
belirlemekte oldukça zor-
landığı görüldü.  Yarışmaya 
katılan tüm öğrencilerimize 
gösterdikleri çabadan dola-
yı teşekkür ederiz. 

Okulumuz öğrencileri-
ne yönelik bir sosyal etkin-
lik daha gerçekleştirildi. İl 
merkezinden gelen tiyatro 
ekibi sağlıklı beslenme, 
dürüstlük, saygı gibi olum-
lu değerler içeren tiyatro 
gösterilerini okulumuz çok 
amaçlı salonunda öğrenci-

lerimize sergiledi.
Öğrencilerimizin yoğun 

ilgi gösterdiği tiyatro oyunu 
beğeni, topladı. 

Okulumuz ana sınıfı ve 
1. Sınıfta okuyan bir çok 
öğrenci hayatlarında ilk 
defa tiyatro izlemenin he-
yecanını yaşadı.

TRAFİK EĞİTİMİ

TİYATRO GÖSTERİMİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve
Şehitleri Anma Günü

12 Mart İstiklal Marşının kabulü kutlandı

Minik Yüreklerden Anlamlı Hareket

Müdürü Özkan IŞIK, Gar-
nizon Komutanı Jan. Asb. 
Kd. Bşçvş. Eser ÖZEL ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin TURAÇ´ın katı-
lımıyla pansiyonumuzda 
şehit aileleri ve gazile-
rimizle sohbet toplantısı 
gerçekleştirildi. Etkinlik 
ulusal basın haberlerinde 

öğrencilerin, ilçe ve okul 
bünyesinde DYK kursları-
na titizlikle devam ettikleri 
takdirde üniversitede iste-
dikleri bölümü kazanabile-
ceklerini ifade etti. Ayrıca 
11.sınıf öğrencilerinin de 
bu seneden çalışmaya baş-
ladıklarında, gelecek sene 
için, bu çalışmanın hedef-
lerine ulaşmalarına büyük 
kolaylık sağlayacağını söz-
lerine ekledi.

de yerini aldı. (http://www.
milliyet.com.tr/senirkent-
te-degerler-egitimi-isparta-
yerelhaber-2662944/) Top-
lantıya Kore gazilerimiz ve 

Kıbrıs gazilerimiz iştirak 
etti. Ayrıca Güneydoğu’da 
şehit olmuş askerlerimi-
zin aileleri de okulumuzda 
ağırlandı.

İlçe Jandarma Trafik 
timi ve Senirkent Emniyet 
Amirliğinde görevli polis-
lerin iş birliği ile okulumuz 
çok amaçlı salonunda tüm 
öğrencilerimize yönelik 
trafik eğitimi semineri dü-
zenlendi. Seminerde öğren-

cilerimiz taşıtlarda güvenli 
yolculuk, karşıya geçme 
kuralları, trafik kuralları 
ve işaretleri gibi konularda 
bilgi sahibi oldular. Aynı 
zamanda jandarma ve po-
lislerle tanışma ve sohbet 
etme imkanı buldular. 



 • Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

 • Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 • Gençali İlkokulu ve Gençali Ortaokulu

• Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi

• Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 • Senirkent Halk Eğitim Merkezi

Kara kalpli, kara kaput-
lu zalim anlayamadı gerçe-
ği,

Mehmedim bir şehit 
olur, fakat bin dirilir,

Bugün Mustafa, yarın 
Ahmet, diğer bir gün de 
Mehmet gelir!

Kardelen misali...
Eşkıyaya, cehalete inat.
Her yıl, her gün, her an 

yeniden büyür,
Bu ülke için,
Bu ülkenin gül yüzlü 

çocukları için; TÜRKİYEM 
‘de binlerce MEHMEDİM 
büyür!

Dr Tahsin Tola Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
Öğrencileri tertemiz duy-
guları ile Şehit ailelerimizin  
hassas ruhlarına dokun-

mak-yanınızdayız-bizler-
de sizin evladınızız mesajı 
vermek amacıyla kalemle-
rini duygularına tercüman 
kıldılar. Her bir öğrencimiz  
Belirlediğimiz Şehit aile-
lerimize moral ve destek  
içerikli mektup yazdılar.
Öğrencilerimiz; “Şehidi-
min emaneti Vatanımız ve 
elleri öpülesi Ailelerimiz; 

her daim yanınızdayız, Şe-
hidim gözün arkada kal-
masın; EMANETLERİN 
BİZLERE EMANET!’’ 
Mesajı verdiler. Vatan –mil-
let –birlik duygusunu idrak 
eden  geleceğin incileri öğ-
rencilerimizle gurur duyu-
yor; Şehitlerimizi rahmetle 
anıyor,Şehit ailelerimize 
Allah’tan sabır diliyoruz.

   

SIRDAŞ KASA
“Bırakın pahalı parfümleri; İnsan 

önce GÜVEN kokmalı!!!’’ Sözünden 

yola çıkarak öğrencilerimizin zaman 
zaman maddi sıkıntı çektiklerini; bu 
durumu en yakın arkadaşlarına dahi 
söyleyemediklerini hissettik. 

Öğrencilerimize güven ve sorum-
luluk duygusunu aşılamakla birlikte 
zor günlerinde de yanlarında olmak 
amacıyla; Dr Tahsin Tola Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonun-
daki öğrencilerimize bir kasa yaptık.
Öğrencimiz kasamızdan ihtiyacı olan 
parayı borç olarak alıyor ve maddi 
durumu düzelince kasamıza borcunu 
ödüyor ki; diğer arkadaşları da zor 
zamanlarında sırdaş kasamızdan  fay-
dalanabilsin. Ve bu özel durum sadece 

sırdaş kasa ile  öğrencimizin arasında 
SIR olarak kalıyor. Yine bu projemi-
zi desteklemek amacıyla; Sergiledi-
ğimiz her davranış kişiliğimizi ayna 
gibi yansıtır! Sözü ile pansiyonumuza 
AYNA KANTİN uygulamamızı ge-
tirdik. Öğrencilerimiz başlarında bir 
görevlinin beklemediği ve kamerala-
rın görmediği yerde duran mini Ayna 
Kantinimizden   alış verişini yapıyor 
ve vicdani sorumluluğunu yerine geti-
rerek aldığı ürünün parasını  ödüyor. 
Dr T.T. Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi olarak yeni projelerle öğren-
cilerimize rehberlik yapmaya devam 
ediyoruz.

Çanakkale Savaşı, ta-
rihe unutulmaz bir damga 
vurmuş, anadan, yardan, 
evlattan geçip vatan diye 
diye can verenlerin kanıy-
la yazdığı bir destandır.
Erzurum’dan, Konya’dan, 
Ardahan’dan sayısız kaç 
yiğidin omuz omuza sava-
şarak yazdığı tarihtir Ça-
nakkale.

Çanakkale Zaferinin 
103.yıl dönümünü okulu-
muzda ortaokul öğrencile-
rinin canlandırdıkları ‘’Si-
lahını Vermeyen  Asker’’ 
adlı kahramanlık hikayesi; 
şiir,oratoryolarla andık. 
Duygu yüklü bu programı-
mızla bir kez daha bu vatan 
için canları kanlarını seve 
seve veren bu yiğit askerle-
rimizi rahmetle ve şükranla 
anıyoruz.

“Güveni Öğrendik”
Proje sorumlusu anasınıfı öğretmeni 

F.Zehra Yalım ve sınıf öğretmeni Fadime 
Kuyucu okulda kantin olmaması nedeniy-
le tüm öğretmenlerle fikir alışverişinde 
bulunarak güven ve dürüstlük marketini 
kurmaya karar verdi. “Cumhuriyetimizi 
emanet edeceğimiz gençlerimize neden 
bugün bir mini kantin teslim etmeyelim?” 
fikriyle yola çıkarak biz bu şekilde onlara 
güvenimiz göstermiş olalım ki, onlar da 
doğruluklarını, dürüstlüklerini gösterme 
fırsatı bulsunlar. Bu amaçla Gençali İlko-
kulu- Ortaokulu’nda okulun koridoruna bir 
masa  koydular. Dürüstlüğü ve güveni aşı-
lamak için başlatılan “GÜVEN KANTİNİ” 
projesinde, kantine gelen öğrenciler, satın 
almak istedikleri kırtasiye ürünün parasını 
kasaya bırakıyor, gereken durumlarda da 
para üstünü kasadan kendisi alıyor. “Bu 
kantinde satıcı da alıcı da sizsiniz”, “Dürüst-
lüğün kurala ihtiyacı yoktur.” yazıları yer 
alıyor. Projeyle çocukların “GÜVEN” ile 
ilgili davranışlarının pekiştirilmesi hedefle-
niyor. Bu uygulamadan çok güzel sonuçlar 
aldık. Tüm öğretmen arkadaşlarımız da bu 
uygulamadan çok memnun oldular. Milli 
Eğitim Bakanlığımız ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz de okullarımızda değerler 

eğitimine çok önem veriyor. Biz de bunu 
burada yaparak yaşayarak öğrencilerimiz 
üzerinde uygulamaktayız. Minik kalplerde 
çok büyük güzellikler olduğunu, üzerinde 
parası olmayan öğrencilerin de kendilerine 
gelerek bunu bildirdiğini ve daha sonra pa-
rayı teslim ettiklerini ifade etti.

8/A Sınıfı öğrencilerinden Mevlüt Talha 
Ataş: “Öğretmenlerimizin desteğiyle güven 
kantini etkinliğini uyguladık, satıcı olma-
dan istediklerimizi alıp parasını da kutuya 
attık. Proje okuldaki öğretmenlerin bizlere 
olan güvenlerini hissettirdi. Bunun saye-
sinde güvenilir olmayı, yardımlaşmayı ve 
okulu daha çok sahiplenme gibi duygula-
rımız ön plana çıktı.” dedi. Öğrencilerimiz 
‘’Güveni , Güvenmeyi  ve Güvenilmeyi 
öğrendik"  diyerek bu uygulamanın devam 
etmesini istiyorlar.

Genel Müdürlüğümüze bağlı 
okul ve kurumlarda öğrenim gören 
öğrencilerin; öğretmenleriyle bir-
likte, okulun bulunduğu mahalle-
de, bulunmadığı takdirde sırasıyla 
ilçede veya İl içinde tespit edilen 
belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yok-
sul veya muhtaç durumdaki kişile-
rin; evlerinin bölümlerinin küçük 
bakım ve onarımlarının, evlerinde 
bulunan kullanılamaz veya eskimiş 
durumdaki eşyalarının tamir ya da 
değişim gerektiren küçük onarım-
larının, hayatlarını kolaylaştırıcı 
bilgilendirme ya da yardımların, 
onları sevindirecek, mutlu edecek 
maddi ya da manevi dokunuşların 
toplum hizmeti kapsamında belirli 
bir plan ve proje 

Bu proje ile öğrencilerin; 
• Sahip oldukları millî, manevî, 
ahlaki, insanî ve kültürel değerleri 
geliştirmelerini, 
• Yardımlaşma, ihtiyaç sahibine 
yardım etme, kardeşlik, merhamet, 
vicdan, birlik ve beraberlik duygu-
larının güçlendirilmesi,
 • Hoşgörüye, saygıya sevgiye, 
mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve 
davranışa sahip, başarılı bireyler 
olarak yetişmeleri,
 • Toplumda kalıcı gönül köprüleri 
kurmaları, 
• Sosyal becerilerinin ve kendileri-
ne olan güvenlerinin geliştirilmesi,
 • Sosyal ve kültürel alanda okulunu 
temsil etme bilinci kazandırılması, 
• Ders dışı zamanlarını verimli ge-

çirmelerinin sağlanması, 
• Okula olan aidiyet duygularının 
güçlendirilmesi, 
• Gerçek hayatta iş başı eğitimleri 
ile mesleki becerinin geliştirilmesi 
Ahilin de yerel imkanlarla yapılma-
sıdır.

Okulumuz öğrencileriyle ve 
görevli öğretmenlerle belirlenmiş 
olan aileliler ziyaret ederek gerek-
li yardımlar ve bilgilendirmeler 
yapılmıştır. Aileler muhtarlıklar 
ve İlkokul müdürlükleri gezilerek 
belirlenmiştir. Aileleri ziyaret eden 
öğrencilerimizin (Fatma Karaca, 
Azize Uslu, Rabia Sönmez) duy-
gu ve düşünceler; Gittiğimiz evde 
oyuncaklarla, oyunlarla çocukların 
kalplerine dokunmanın ne kadar 
önemli olduğunu ve mutlu ettiğini 
anladık. Bu projeyle hayatın ger-
çeklerini görmekle beraber önü-
müzde çok önemli bir gelecek ve 
çok iş yapmayı gerektiren bir yol 
olduğunu da gördük. Hayatta her 
şeyin maddi değerlerden ibaret ol-
madığını manevi duyguların her 
şeyden üstün olduğunu ve bu pro-
je adı altında güzel işler başarmak 
bizi gerçekten çok onure etti. Bize 
bu imkanı sağlayan müdürlerimize 
ve öğretmenlerimize çok teşekkür 
ederiz.

Her yaşta ve düzeyde 
bireye mesleki yeterlikler 
kazandıracak, öğrencilerin 
yaşam boyu kullanabile-
ceği, beceri düzeyi yüksek 
olarak yetiştirilmesi ve çev-
resiyle iyi ilişkiler kurması 
amacıyla planlanan;  Ata 
sporumuz olan ve Uzun 
yıllardır ilçemizde açılama-
yan, Öğrencilerimizin  ulu-
sal ve uluslararası düzeyde 
ilçemizi temsil edeceği  
Güreş Kursu Halk Eğitimi 
Merkezimizde açılmıştır. 

Ülkemizde herhangi 
bir nedenle eğitim öğretim 
hakkından yararlanama-
yan veya temel eğitimini 
tamamlayamayan vatan-
daşların okuryazar hale ge-
lebilmeleri ve yarım kalan 
eğitimlerini tamamlaya-
bilmeleri için Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve eşleri 
Hanımefendi Sayın Emine 
Erdoğan’ın himayelerinde 

başlatılan “Okuryazarlık 
Seferberliği” kapsamında 
başta  İlçemiz Kaymakamı 
Sayın Eşref  Akça, İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz  Sayın 
Hüseyin Turaç, Okulları-
mız, Muhtarlarımız, Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının 
katkılarıyla Halk Eğitimİ 
Merkezi Müdürlüğü bün-
yesinde Senirkent Merkez, 
Büyükkabaca Kasabası ve 
Gençali köyümüzdeki okul-

larımızda vatandaşlarımıza 
yönelik  I.  ve II. Kademe 
okuma yazma kursları açıl-
mış olup yeni kayıtlarımız 
devam etmektedir.

Çanakkale bu milletin 
bir bütün olarak bütün dün-
yaya meydan okuduğu ve bu 
milletin bir ulus olarak cihan 
devletlerinin bütününe ne 
kadar bağımsızlık için neler 
vereceğinin kanıtı olarak gö-
rülmektedir.

Çanakkale Türkiye Cum-
huriyetinin bütün dünyaya 
karşı tek yumruk olarak harp 
ettiğimiz en güzel destanların 
yazıldığı zaferimizdir. Bu za-
feri elde edebilmek için kadın 
çocuk yaşlı demeden herke-
sin koca bir kayanın altına 
elini koyarak kazandığımız 
zaferdir. Bu zafer bizim bu 
cennet vatanın bütün karış 

karış her toprağını kanımızla 
kazandığımız, uğruna gence-
cik fidanları şehit verdiğimiz 
bağımsızlık örneğimizdir. 
Mustafa Kemal Atatürk ün 
önderliğinde Yüce Rabbimi-
zin izniyle ve yardımlarıyla 
iman dolu şehitlerimiz dök-
tükleri kanlar ile bir lokma 
ekmek kimi zaman aç kalmış 
şehitlerimiz bize ve gelecek 
nesillerimize hediyesi olan bu 
vatanı bahşetmişlerdir.

İşte bu kutsal olan vatanı-
mızı bizimde atalarımız gibi 
her karışı için düşmana karşı 
günü geldiğinde korumamız 
ve kollamamız gerektiğinin 
asla aklımızdan çıkarmama-

20 Mart 2018 Salı 
günü okulumuz bünye-
sinde “Yeşil Çevre-Te-
miz Okul” etkinliği  kap-
samı içerisinde Orman 
Haftasında  fidan dikme 
etkinliği düzenlenmişti.
İlçemiz Orman İşletme 
Müdürlüğünün  belirttiği 
alana okulumuz öğrenci-
leri ‘Bir Fidan, Bin Ge-
lecek’ projesi adı altında 
250 fidan dikmişlerdir.
Bu kapsamda öğrencile-

ÖĞRENCİLERİMİZ 
3D SİNEMA İZLEDİ

Öğrencilerimiz 16 Mart 
Cuma günü okulumuzda 3d 
sinema filmi izledi. 

Gözlüklerini takan öğ-
rencilerimiz merakla ve 
büyük bir dikkatle filme 
odaklandılar. Öğrencileri-
mizin büyük keyif aldıkları 
gözlemlendi.

Okulumuz Öğretmeni 
Enise Altun önderliğinde 
yürütülen ´Dünya Yeşe-
riyor, Hayaller Gerçekle-
şiyor´ e-Twinnig projesi 
kapsamında Orman Hafta-
sı nedeniyle Ağaç Dikme 
etkinliği yapıldı. Okulu-
muz ve Zübeyde Hanım 
Anaokulu Öğretmen ve 
Öğrencileri ile Öğrenci Ve-
lilerinin Katıldığı etkinliğe 
İlçe Kaymakamımız Sayın 
Eşref Akça, İlçe Jandarma 
Komutanımız Sayın Eser 
Özel, İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Hüse-
yin Turaç ve Orman İşlet-
me Şefimiz Sayın Ertuğrul 
Uysal da katıldı. Etkinlik 
için Orman İşletme Şefliği 
tarafından Orta Yazı Köyü 
Mevkiinde alan belirlendi 
ve dikim için hazırlandı. 
Öğretmen, öğrenci ve ve-
liler İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğünce hazırlanan ser-
visler ile bu alana taşındı. 
İlçe Jandarma komutanlığı 
yol ve alan güvenliği için 
gerekli tedbirleri aldı. 

Hey Dünya! Senin için yapacaklarım var 
projesi Kuş Evleri Etkinliği

Okulumuz öğretmenlerinden Enise ALTUN ´un yürüt-
tüğü eTwinning kapsamında Hey Dünya! Senin için yapa-
caklarım var projesinin bu ay ki etkinliğinde doğada bulu-
nan kuşlar için ´Kuş Evleri´ yapıldı. Öğrenciler ile birlikte 
yapılan ´Kuş Evleri´ne kuşlar için su ve yiyecek konuldu.

Bu etkinlikle okulun bulunduğu mahalledeki insanlarla 
ortak bir doğayı koruma bilinci oluşturmak ve öğrencile-
rimize dünyada 
yalnız olunma-
dığını, insanların 
bitki ve hayvan-
ları koruma gö-
revinin olduğunu 
yaşantı yoluyla 
fark ettirmekti.

• Turan İlkokulu

18 Mart Çanakkale Şehitleri anma programı 
okulumuzda yapıldı.

Turan İlkokulu'ndaki okuma-
yazma kursuna, okulun Suriyeli 
öğrencileri de katılmaktadır.

Turan İlkokulu'nda Okuma-
Yazma Seferberliği çerçevesinde 
okuma yazma kursu başlamıştır.

Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin 
TURAÇ’ ın girişimleri neticesinde olum 
sonuçlanan Adalet Alanı açma teklifimiz 
Adrese Dayalı Kayıt Sistemi ile birlikte önü-
müzdeki Eylül ayında Orta Öğretime (liseye) 
başlayacak öğrencilerimiz ve bu yıl doku-
zuncu sınıfta okuyan öğrencilerimiz için bü-
yük bir şans olacak

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılından İti-
baren hizmet vermeye başlayacak olan ADA-
LET ALANI birçok gencimiz için kısa vade-
de iş imkanı olacaktır. Kaymakamımız Sayın 
Eşref AKÇA önderliğinde ilçemize yeni de-
ğerler katmak, yeni ufuklar açmak amacıyla  
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün girişim-
leri neticesinde olumlu sonuçlanan Adalet 
Alanı açma teklifimiz Adrese Dayalı Kayıt 
Sistemi ile birlikte önümüzdeki Eylül ayında 
Orta Öğretime (liseye) başlayacak öğrenci-
lerimiz ve bu yıl dokuzuncu sınıfta okuyan 
öğrencilerimiz için büyük bir şans olacaktır.

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Adrese 
Dayalı Kayıt Sisteminde aynı eğitim bölge-
sinde yer aldığımız komşu ilçelerimiz Keçi-
borlu ve Uluborlu İlçemizde öğrenim gören 
öğrencilerimizin de tercih edip kayıt yaptı-
rabileceği bir okul olması nedeniyle bölgeye 
hizmet verecek olan bu okulumuz ilçemiz 
için güzel ve önemli bir kazanımdır.

İlçemizde yer alan Meslek Yüksek Oku-
lumuzun da bu gelişmeyi dikkate alarak ken-
di içinde Adalet Bölümü açması ile birlikte 
gençlerimiz ve ilçemiz için daha da önemli 
hale gelecek olan bu gelişmenin olumlu so-
nuçlanması için  İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğümüzden desteğini esirgemeyen Cum-
huriyet Başsavcımız Sayın Emre YILDIZ´a 
öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Adalet Alanının açılması ile birlikte oku-
lumuzdaki öğrenci sayısının önemli oranda 
artacağı tahmin edilmektedir.

ŞEHİDİMİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUM

rimize yeşil koruma ve ge-
leceğe miras bırakma bilin-
ci verilmeye çalışılmıştır.
Proje öğretmenimiz Serap 
Yağcı  ve öğrencilerimize 
teşekkür ederiz.

mız gerekmektedir. Tüm 
şehitlerimizin ruhları şad 
olsun…

İlçemizde 103.yıl-
dönümünü kutladığımız 
“Çanakkale Deniz Zafe-
ri ve Şehitleri’ni’’ anma 
programı okulumuzda 
icra edilmiştir.Programın 
hazırlanmasında  bizlere 
yardımlarını esirgemeyen 
İlçe Milli Eğitim Mü-
dürümüz Sayın Hüseyin 

Turaç’a ve okulumuz ida-
resine teşekkür ederiz.

Programın hazırlık 
aşamasında görevli değer-
li öğretmenlerimiz: Mus-
tafa Daldaban, Cennet 
Bozat,Özge Halıcı, Sul-
tan Karaduman, Osman 
Yıldız, Yasemin Kartal’a 
emeklerinden dolayı okul 
idaresi ve ilçemiz adına 
teşekkür ederiz.

ORMAN HAFTASI KAPSAMINDA AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ
mız Sayın Eşref Akça dik-
ti. Ardından İlçe Jandarma 
Komutanımız Eser Özel ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müz Hüseyin Turaç da birer 
fidan diktiler. İlçe Kayma-
kamımız Sayın Eşref Akça, 

İlçe Jandarma Komutanı-
mız Sayın  Eser Özel ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müz Sayın Hüseyin Turaç 
ve Orman İşletme Şefimiz 
Sayın Ertuğrul Uysal öğ-
rencilerin ve velilerin fidan 
dikimine yardım ettiler.

Etkinliğin sonunda Or-
man İşletme Şefliği Tara-
fından öğrencilere Şapka, 
Meyve Suyu ve Kek ikram 
edildi.

Dikime başlanmadan 
önce Orman İşletme Şefi 
Sayın Ertuğrul Uysal tara-
fından fidanların nasıl di-
kileceği konusunda kısa bir 
eğitim verildi. Daha sonra 
ilk fidanı İlçe Kaymakamı-

Okuryazarlık Seferberliği



 • Senirkent İmam Hatip Lisesi• Yükseliş Ortaokulu
12 MART İSTİKLAL 

MARŞI’NIN KABÜLÜ 
VE MEHMET AKİF 

ERSOY’U ANMA GÜNÜ
İstiklal marşımızın kabulünün 

97.yılını kutluyoruz. Vatan ve millet 
sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet 
aşkının en güzel ifadesi olan istiklal 
marşımızı bize armağan eden milli şa-
irimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla 
anıyoruz. Bayrağımız ve onun hürri-
yetini ebedileştiren İstiklal Marşımız, 
milletimizin ruhunu, tarihini ve ideal-
lerini aksettiren ölmez değerleridir.

İstiklâl Marşını sevmek, ülkemizi 
sevmektir,

İstiklâl Marşı’nı vakur bir şekilde 
okumak, bağımsızlığımıza sahip çık-
maktır.

Bağımsızlığınıza sahip çıkmak 
ise, onurumuza sahip çıkmaktır. 

Okulumuz Edebiyat Öğretmeni 
Emrah Doğanay ve okulumuz öğren-
cilerinin hazırladığı program ilçemiz 
sinema salonunda coşkuyla kutlan-
mıştır. Bu eserin sahibini daha iyi 
anlamak için program kapsamında 
Mehmet Akif’in yaşamından kesitler 
sunulmuştur.  İstiklal Marşı'nı anla-

Okulumuz üniversite adayları, 
gelecekleriyle ilgili doğru karar ve-
rebilmeleri için il merkezinde açılan 
üniversite tanıtım fuarına büyük ilgi 
göstermiştir. Üniversiteler stantlarında 
gençlere meslekler ve bölümleri hak-
kında bilimsel bilgi verirken, tercih 
uzmanları da doğru tercihin yollarını 
göstermeye çalışıyor. Gençlerin, üni-
versite bittiğinde yaşayabileceği istih-

dam problemlerini de hesaba katması 
gerekir. Gençler bu konu hakkında 
aklındaki sorulara cevap bulma imka-
nı sunulmuştur. Üniversitenin kariyer 
merkezinin onları hayata hazırlayıp 
hazırlamadığını araştırmalılar. Üni-
versitelerin 4 yıllık süreçte nasıl bir 
kariyer programı izlediği öğrenilmeli. 
Üniversitelerin ve bölümlerin öğreti-
mini ve eğitimini çok detaylı öğren-

meliler. Aynı zamanda 
okulumuz rehberlik ser-
visinin de katkılarıyla 
okulumuzda da çeşitli 
üniversitelerin standı 
açılmıştır. Tanıtım gün-
lerinde öğrenciler üni-
versitelerin akademik 
ve fiziksel özelliklerini 
daha yakında gürmüş 
ve bilgi sahibi oldular.

”Saçı-sakalı ağarmış yaşlı müs-
lümana, hükümlerini çiğnemeyen ve 
okumayı bırakmayan Kur'an okuyu-
cusuna, adil idarecilere ikram etmek 
ve saygı göstermek, Allah'a saygı-
dandır.” (Ebu davud, Edeb, 23) Bu 
hadis-i şeriften yola çıkılarak yaşlılara 
verilen değerin azaldığı, birçoklarının 
onları yük olarak gördüğü günümüz-
de bunları hatırlatmak İçin okulumuz 
öğrencileri Uluborlu Hacı Ahmet 
Şençopur Yaşlı Bakım ve Rehabili-
tasyon Merkezine anlamlı bir ziyaret 
yapmışlardır. Öğretmenlerimizin de 
eşliğinde yapılan ziyaret öğrencilerin 
diğergamlık ve merhamet duygusunu 
kuvvetlendirdi. Biz yaşlanınca bize 
nasıl davranılmasını istiyorsak onla-
ra da öyle davranalım. Onların içinde 
bulunduğu halsizlik, güçsüzlük ve 
sıkıntıları anlayamayabiliriz ama gü-
cümüz yettiğince onlara elimizi uza-
tabiliriz. Yapılan ziyarette gençlerin 
kendilerine olan ilgisini gören ev sa-
hipleri duygusal anlar yaşandı.

”Bereket büyüklerimizin yanın-
dadır. Küçüklerimize şefkat, büyük-
lerimize hürmet göstermeyen bizden 
değildir.” (Münavi, Feyzüll-Kadir, 
3/220) Derslerimizde görülen ve ha-
yata geçirmeye çalışılan milli ve ma-
nevi değerlerimizi gerçekleştirmiş 
olduk. Bir gün her gencin yaşlanaca-
ğının bilincinde olalım. Öğrencilerin 
de çok keyif aldığı bu ziyaretleri daha 
sık yapmaya karar verdiler.

 • Zübeyde Hanım Anaokulu

Pi sayısının meşhur yaklaşık de-
ğeri 3,14 olduğu için her yıl 3’üncü 
ayın 14’üncü günü 1988 yılından beri 
“DÜNYA Pİ GÜNÜ” olarak kutlanı-
yor.  Yükseliş Ortaokulu Matematik 
öğretmenleri ve ve  öğrencilerimiz  
tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı

İçinde pi geçen resfebe oluşturma 
yarışması yapıldı. Derece alan çalış-
malara ödüller verildi.

Pi sembollü ürünler tasarlandı.
Pi  sembollü pasta ve yiyecekler 

yapıldı.

Yeni sınav sistemi le ilgili olarak 
8. Sınıf öğrencilerimize yönelik semi-
ner çalışması ve ayrıca Grup Rehber-

Okulumu 5. Ve 6. Sınıfları ile Zü-
beyde Hanım Anaokulu öğrencilerine 
yönelik Orman Haftası kapsamında  
Sincap Çocuk tiyatro gösterisi okulu-
muzda gösterilmiştir. Sayın İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz  Hüseyin Turaç’a 
katılımlarından ve desteklerinden do-
layı teşekkür ederiz.

Okulumuzda İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Okulumuzun ortakla-
şa hazırlamış olduğu seminerler Mart 
ayında da devam etmiştir. “Verimli 
Ders Çalışma Yöntemleri” konulu 
seminerimiz 16.03.2017 Cuma günü 
Senirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi 

HAFTANIN ÇOCUĞU
BENİM

“Haftanın Çocuğu Benim” ortak-
lığını yürüttüğümüz e twinning pro-
jesidir. Her sınıftan bir öğrencimiz 
için velisi tablo hazırlayarak pazartesi 
günü okula getirir. Tabloda öğrencimi-
zin bebeklik fotoğrafları, kıyafetleri, 

oyuncakları vb yer alır. Bir hafta bo-
yunca panomuzda sergilenir. Haftanın 
sonu günü aile katılımı ile öğrencinin 
bebeklik fotoğrafları, anıları sınıf ar-
kadaşlarına anlatılır, var ise videolar 
izletilir. Projemizdeki amaç her öğren-
cinin kendini özel ve değerli hissetme-
sini sağlamak, aile katılımları ile veli-
okul işbirliğini sağlamaktır. 

İtfaiye nedir, ne iş yapar, çalışma 
şartları ve koşulları nasıldır soruları-
nın cevaplarını öğrencilerimizin gö-
rerek ve yaşayarak öğrenmeleri için 
itfaiyeye gezi düzenledik. Öğrencile-

Zübeyde Hanım Anaokulu olarak 
öğrencilerimizin öğrenme süreçle-
rini daha eğlenceli, daha aktif hale 

getirerek kalıcı bilgiler edinmelerini 
sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda so-
yut kavramları somutlaştırarak onlar 

için etkinlikler düzenliyoruz. Mart ayı 
içerisinde Sevgi Değeri için ‘Sevgi 
Günü’, kadınlarımızın toplum içerin-

deki değerinin ve öneminin kavrana-
bilmesi için ‘Kadınlar Günü’, vita-
minlerin sağlığımız için vazgeçilmez 

önemini anlatmak, sağlıklı yaşama 
için sağlıklı beslenmeye dikkat çek-
mek için ‘C Vitamini Şenliği’ düzenle-

dik. Öğrencilerimizin ve velilerimizin 
etkinliklere ilgisi de büyük oldu.

YAŞLILAR HAFTASINDA 
ANLAMLI ZİYARET

yabilmek için, Mehmet Akif’i iyi bil-
mek, onun bütün yönleriyle şahsında 
topladığı, “milli mücadele ruhunu” 
yakından tanımak, bu ruhu, hakkı ile 
hissetmek gerekir. Bu amaçla İstik-
lal Marşının yazılması konulu tiyatro 
gösterimi hazırlanıp sunuldu. 

ÜNİVERSİTE TANITIM GÜNLERİ

lik çalışması yapıldı. Rehber öğretme-
nimiz Muhammet Şahbaz’a teşekkür 
ederiz.

Rehber Öğretmeni Elif Çandır tarafın-
dan Hem Sağlık Meslek Lisesi öğren-
cilerine ,  hem okulumuz öğrencilerine 
hem de bu iki okulun velilerine uygun 
olarak düzenlenmiştir. Eğitim ve öğ-
retimi destekleyecek olan çalışmalarız 
sürekli olarak devam edecektir.

HER GÜNÜMÜZ DEĞERLİDİR…

Zübeyde Hanım Anaokulu olarak 
okul kütüphanemizin daha aktif kul-
lanılmasını istedik ve “Anne Babalar 
Okuyor” isimli projemizi hayata ge-
çirdik. 

Velilerimize kitap okuma alış-
kanlığı kazandırarak faydalı bilgiler 

edinmelerini sağlamak, anne babaları-
nın okuduğunu gören çocuklarımızın 
kitap sevgisini kazandırmak için baş-
lattığımız projemiz mayıs ayına kadar 
devam edecektir. En çok kitap okuyan 
velilerimiz sürpriz ödüllerle ödüllen-
dirilecektir.

ANNE BABALAR OKUYOR

İTFAİYE NEDİR rimiz itfaiye aracını yakından tanıma 
fırsatı buldular. Bu bağlamda alan 
gezimizde desteklerini esirgemeyen 
Ahmet ve Nihal TÜRKEL ile itfaiye 
tanıtımı ve yangın söndürme tatbikatı 
için Senirkent Belediyesi itfaiye amir-
liğine teşekkür ederiz.


