
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ AY 
YILDIZLI KOREOGRAFİYLE ANDI

18 Mart 2018 Çanakkale Şehitlerini
Anma Günü kapsamında okulumuzda
gerçekleştirilen pano çalışması ve
programın ardından öğretmenlerimizin
desteğiyle okulumuz öğrencileri ay yıldız ko-
reografisi gerçekleştirdi. 

Program boyunca 18 Mart ile ilgili bil-
giler, şiir ve anılar paylaşıldı. Program
sonrasında günün anlamının kavranması ve

bayrağımızın şehitlerimiz ve milletimiz
açısından öneminin kavratılması için yapılan
çalışma öğrencilerimiz tarafından ilgiyle
karşılandı. 

Manevi değeri yüksek olan bu günde
okulumuz öğrenci ve öğretmenleri için
değerli bir anı olarak kalması için kore-
ografinin fotoğraf ve videoları okulumuz
sitesinde de paylaşıldı.

Dr. Tahsin Tola Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi görme
engellilere ışık oluyor

Isparta Senirkent Dr Tahsin Tola Mesleki
Ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 eğitim-
öğretim yılında katıldıkları E-Twinning projesi
kapsamında görme engelli arkadaşları için kitap
seslendiriyorlar. ISPARTA-Senirkent Dr Tahsin Tola
Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri proje
yürütücü öğretmenleri Nebiye Demirci ve Cansu
Tekin yönetiminde ülkemizin çeşitli illerinde bulu-
nan ilk ve ortaokul kademelerindeki görme en-
gelliler okullarındaki arkadaşları için kitap
seslendiriyorlar. "Bana Göz Kulak Ol" adlı e-Twin-
ning projesi kapsamında brille alfabesiyle yazılan
mektupları çeviriyor, panolar hazırlıyor ve
seslendirdikleri kitaplarla görme engelli
arkadaşlarının hizmetine sunulacak sesli
kütüphaneye katkıda bulunuyorlar. İkinci dönemin
sonuna kadar devam edecek projede öğrencilerin
25-30 kitap seslendirmeleri hedefleniyor.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ HÜSEYİN TURAÇ´IN 23
NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Atatürk’ün “En beğendiğim eserim” dediği Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin 98. kuruluş yıl dönümü bugün tüm
yurtta, bayram olarak kutlanmaktadır. Ulu Önder, ulusal
egemenliği armağan ettiği çocuklara şöyle seslenmiştir:
“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü,
yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan
sizsiniz.”

Milletimiz, tarihinin en sıkıntılı dönemini 20. Yüzyılın ilk
çeyreğinde yaşamıştır. Bağımsızlık ve hürriyetimize kasteden
düşmanlar, milletimizi tarihin bir öznesi olmaktan çıkararak,
tarihin tozlu raflarına göndermek istemişlerdir. Bu nedenle
Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin 98 yıl önce bugün
Ankara´da açılması tarihimizde önemli bir dönüm noktası
olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisí nin açıldığı bu gün,
milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığını ve geleceğe
ilişkin umudunu dünyaya ilan ettiği gün olmuştur. Genç,
yaşlı, kadın, erkek bütün ferdi ile omuz omuza veren mil-
letimiz, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara
karşı destansı bir mücadele vermiştir. Ülkemizi işgal ederek
özgürlüğümüzü ve vatanımızı elimizden almaya kasteden
düşmanlarımızdan aman dilenmeden çok zor ve ağır şartlar
içerisinde olmasına rağmen şeref ve haysiyetini koruyan mil-
letimiz, elde ettiği zaferle al bayrağımızı özgürce göndere

çekmeyi, İstiklal Marşımızı tüm dünyanın yüzüne haykırmayı
başarmıştır. Bu başarıların sayesinde gerçekleştirilen
Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin açılışı 1927’ye kadar “23
Nisan Millî Bayramı” olarak kutlanmıştır. İlk kez 1927 yılında
bugünkü adı Çocuk Esirgeme Kurumu olan Himaye-i Etfal
Cemiyeti tarafından ilan edilerek Atatürk himayesinde
Çocuk Bayramı olarak kutlanan bu bayram 1935 yılına
gelindiğinde   1922 ‘de saltanatın kaldırılması nedeniyle 1
Kasım’ larda kutlanan Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile
birleştirilmiş ve “Hakimiyet-i Milliye ve Çocuk Bayramı”
olmuştur. 1980’den sonra ise bugünkü ismini alarak 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şekline
dönüşmüştür. 1979´da, ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla
uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, orta-
lama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk
çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da
katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve
bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşı olmanın gururunu
tüm çocuklarımıza öğretmek ve yaşatmak bizlerin görevi ve
sorumluluğudur. Çocuklara armağan edilmiş olan bu özel
bayramda, daha yaşanabilir,  daha huzurlu ve daha güçlü
yarınlar için çalışırken, 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman

koruyacağımızı belirtmek istiyorum. Çocuklarımızın, göz-
lerindeki ışık,  onların bitmeyen umutları ve hayalleri bizlere
güç verecektir. Hedefimiz, çocuklarımızın barış, huzur ve
kardeşlik dolu bir dünyada yaşamalarını sağlamak ve hayal-
lerini gerçekleştirebilmeleri için onlara destek olmaktır. İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak en büyük arzumuz,
çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi bir eğitim
alarak, kendi milletine ve tüm insanlığa faydalı olabilecek
özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Yarınlarda
ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın
milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle
donanmaları ve tüm dünya ile iletişime açık olarak
yetişmeleri en büyük temennimizdir. Bu inanç ve
düşüncelerle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını
kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere
bağımsız ve hür bir ülke bırakan Birinci Meclisimizin cesur
ve fedakâr üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. İstiklal mü-
cadelesinden bu güne özveriyle bu vatan için görev almış ve
aldığı bu görev uğruna canından vazgeçmiş Anadolu´nun
her bir evladına rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde coşku
ve neşemizi artıran sevgili çocuklarımızın ve tüm milletimizin
bayramlarını en samimi duygularla kutluyorum. Tüm Dünya
Çocuklarına barış, neşe, sağlık ve mutluluk diliyorum.

OKULUMUZDA 23 NİSAN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı köy halkının da katılımıyla coşkuyla
kutlandı. Etkinliğimizde tiyatrolar, skeçler, yarışmalar ve müzikli gösteriler yapıldı. 

İLÇEMİZDE DÜZENLENEN
TURNUVALARA KATILDIK

İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğümüz tarafındana
düzenlenen turnuvalara okulumuz

olarak katıldık. Futbolda üçüncü,
atletizmde birincilik dereceleri
kazandık. Bu etkinlik

öğrencilerimize özgüven
kazandırıp  spora olan il-
gilerini artırmıştır. Yine
bu turnuvalarda bize
ulaşım imkanı sağlayan
İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Hüseyin Tu-
raç’a teşekkürlerimizi
sunarız.

OKULUMUZDA
YEMEK ETKİNLİĞİ
DÜZENLENDİ

11.04.2018 tarihinde oku-
lumuzun düzenlemiş olduğu
öğle yemeğine, ilçemiz
Kaymakamı Sayın Eşref
Akça ve eşi Sayın Zeynep
Akça, İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Hüseyin Turaç
ve Şube Müdürümüz Rıdvan
Şahin teşrif ederek bizleri
memnun ettiler.

YAŞASIN 23 NİSAN
Bütün velilerin katıldığı tüm çocukların

görev aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla okul
bahçemizde kutlandı. Sınıf gösterileri, şiirler,
koro dinletileri ve yarışmalar sergilenen
programımız veliler tarafından büyük beğeni
topladı. Özellikle veliler arası yapılan yarışmalar
velilerimiz arasındaki iletişimi güçlendirdi.

HAYDİ BABALAR SAHAYA
Bu Maçı Benim İçin Oyna Baba Projesi

kapsamında Kasım ayında 1. Si yapılan vo-
leybol maçının bu ayda 2. Si yapılmıştır.
Katılımın yoğun olduğu bu maçta tüm

çocuklar babalarını desteklemiş ve
babaların kendileri için yaptıkları bu etkinlik-
ten çok mutlu olup; Mayıs ayında yapılacak
olan 3. Maçı iple çekiyorlar.

MİNİKLERİMİZE
MUTLU YILLAR

Deniz Yıldızları Sınıfında bu ay toplu
doğum günü kutlaması yapılmıştır. Anne
Babalar ile hep beraber yapılan bu etkinlik
çocukların güzel vakit geçirmelerini ve
değerli olduklarını hissetmelerini
sağlamıştır.

POLİSLERİMİZİ DE UNUTMADIK
Zor zamanımızda yanımızda olan Polislerimizin

Polis Haftasını kutlamak için İlçe Emniyet Amirliğine
ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret sayesinde
polislerle yakından ve birebir konuşma fırsatı bulan
çocuklarımız polislerden korkmak yerine polislere
güvenerek zor zamanlarında yardım isteyecekleri ilk
kişinin onlar olduğunu öğrendiler. Öğrencilerimize
bu bilinci kazandıran ve bizleri ağırlayan Polis
Teşkilatımıza teşekkür ederiz.

YAŞLILARIMIZI UNUTMADIK
SEDEP projesi kapsamında Nisan ayının

konusu olan Vefalı Olmak değerinin
öğrencilerimize kazandırılması ve yaşlılarımıza da
unutulmadıklarını hissettirmek maçıyla Senirkent
Yaşlı Bakım Evine ziyaret gerçekleştirdik.
Yaşlılarımızın da büyük memnuniyet duyduğu ve
çok duygulandığı bu ziyaretimiz öğrencilerimiz için
de belirlenen amaca ulaşmıştır.

Gençali İlkokulu Ve Gençali Ortaokulu

Gençali İlkokulu Ve Gençali Ortaokulu
Gençali İlkokulu Ve Gençali Ortaokulu

Senirkent Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

Senirkent Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

Senirkent Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

Dr. Tahsin Tola
Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi

Dr. Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün;
23 Nisan 1920 yılında, milli egemenlik ilkesi
ışığında Türk milletinin iradesini temsil eden
Birinci Büyük Millet Meclisinin açılması mü-
nasebetiyle çocuklara armağan ettiği 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı´nın 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu
gibi okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutlandı..

Kasabamızdaki Ortaokul ve Anaokulundaki
öğrenciler ve yoğun veli katılımıyla
gerçekleşen programda öğrencilerimiz
başarılı bir program sergilediler. Ayrıca okulu-
muzun halkoyunları ekipleri gösterileri ile pro-
grama renk kattılar. Emeği geçen herkese
teşekkür ederiz. Bu vesile ile tüm
çocuklarımızın bayramını tekrar kutlarız.

23 NİSAN OKULUMUZDA
BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI

AFAD EĞİTİM VERDİ
Isparta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından

okulumuzda “İlk 72 Saat ve Temel Afet Bilinci” eğitimi verildi.
“Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Okul” projesi kapsamında,
“İlk 72 Saat ve Temel Afet Bilinci”
eğitimleri verilerek, başta deprem olmak
üzere doğal afetlere ve acil durumlara
karşı öğrencilerde sosyal bilinç
oluşturuldu. AFAD eğitmenleri tarafından;
afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması
gereken tedbirler anlatıldı. Acil durumlar
için bina tahliyesi tatbikatı da
gerçekleştirildi.

"Afetlere karşı mücadelenin en önemli
basamağı bilinçli bir topluma sahip
olmaktır. Bilinçli bir toplum olmanın temel

taşlarından biri ise erken yaşlardan
itibaren eğitimler verilmesidir. Temel afet
bilinci eğitimini almış, acil durumlara karşı
yapması ve yapmaması gerekenleri bilen

bilinçli bir nesil yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Eğitim faaliyetleriyle öğrencilerimizi ve velilerimizi muhtemel
afetlere karşı hazır ve bilinçli hale getirmek istiyoruz."

ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM
Büyükkabaca Anaokulu olarak nisan ayında

çocuklarımızla çok eğlendiğimiz bir etkinliğimizi
gerçekleştirdik. Birer çevre dostu olarak
yetişmelerini amaçladığımız öğrencilerimizle
uygulamalı ve kendilerini işin içine katarak
yaptığımız bu etkinliğimiz, çevre bilincini aşılaması
yönünden çok etkili oldu. Etkinliğin her aşamasında
çocuklarımız vardı. Öncelikle sınıflarında çevremiz,
doğamız ve dünyamız üzerine konuştular ve görsel
materyalleri tanıdılar. Ardından çevremizin niye
kirlendiği ve bunu nasıl aşabiliriz üzerine beyin
fırtınası yaptılar. Öğretmen yardımıyla konunun çö-
pler ve çöplerin sınıflandırılmasına gelmesi

sağlandı. Her çöpün atık olmadığı ve geri
dönüştürülebildiğini öğrendiler. Bunun üzerine geri
dönüştürülebilen atıklar üzerine konuştular ve ilgili
etkinlikler yaptılar. Son olarak çöp poşetinden
yapmış oldukları önlüklerini, geri dönüşüm taçlarını
ve eldivenlerini giyerek birer çöp avcısı oldular.
Okulumuz çevresindeki çöpleri ayrıştırmaya koyul-
dular. Gruplar halinde kağıtları, plastikleri, ambalaj
atıklarını ve öğretmen gözetiminde camları ayrı
ayrı topladılar. Etkinlik boyunca eğlenerek ve ya-
parak yaşayarak öğrenme sağladılar. Çevreye
duyarlı bireyler olmalarına katkı sağladığımız için
öğretmenleri olarak mutluluk duyuyoruz.

DEPREM TATBİKATIMIZI

GERÇEKLEŞTİRDİK
AFAD Ekibinin katkılarıyla gerçekleşen

tatbikatımızda öğrencilerimiz deprem anında
yapılması gerekenleri  öğrendiler  ardından heye-
canla tatbikatı gerçekleştirdiler. AFAD Ekibinin
eğitim uzmanı tatbikattan önce doğal afetler ile il-
gili öğrencilerimize sunum yaptı. Deprem
çantasının ne olduğu, nasıl hazırlandığı ve nerede
bulunması gerektiği gibi önemli bilgileri aktardı.
Tüm doğal afetleri ve korunma yöntemlerini görsel
slaytlarla izleyen öğrencilerimiz için sırada tatbikat
vardı. Tüm öğretmen ve personelimizin de

katıldığı deprem tatbikatı için hazırlıklar
tamamlandı. Deprem sırasında cenin pozisyonu
aldık ve depremin bitmesiyle seri bir şekilde oku-
lumuzu boşalttık. Başımızı koruyarak  acil
toplanma alanımızda toplandık. Tatbikatın
ardından AFAD Ekibi öğrencilerimize hediyelerini
dağıttı. Hediyelerini alan çocuklarımız mutlulukla
poz verdiler. Bizler doğal afetlerin ve korunma
yollarının önemini biliyoruz ve bilinçlendirme
konusunda eğitimde emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz.

İlçemizde düzenlenen
okullar arası futbol
turnuvasında okul takımımız,
sırasıyla Senirkent İmam Hatip
Ortaokulu ve Gençali Ortaoku-
lunu yenerek finale yükseldi.
Namağlup olarak finale gelen
takımımız, Yükseliş Ortaoku-
lunu 3-1 yenerek adını kupaya
yazdırdı. Takım oyuncularımız
kupalarını İlçe Kaymakamımız
Eşref AKÇA’nın elinden aldılar.
Başta futbol takımımız olmak
üzere emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.

İLÇE OKULLAR ARASI
FUTBOL BİRİNCİLİĞİMİZ

ISPARTA´DA YAPILAN RESİM
YARIŞMASI BAŞARIMIZ

Isparta Belediye Başkanlığı, Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından
düzenlenen "Atatürk ve Bayrak" konulu
resim yarışmasında, okulumuz 7/A sınıfı
öğrencilerinden Emine TURAN mansiyon
ödülünü almaya hak kazandı. Isparta
Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde ’23
Nisan Mutlu Çocuk Festivali’nde, Isparta
Belediye Başkanı Yusuf Ziya GÜNAYDIN
tarafından öğrencimize, 241 eserin
yarıştığı resim yarışmasının mansiyon
ödülü takdim edildi. Öğrencimizin eseri, 23
Nisan’a kadar Gökkubbe Fuar ve Kongre
Merkezinde halkın beğenisine sunuldu.
Öğrencimizi tebrik eder, üstün gayret-
lerinden dolayı Görsel Sanatlar
öğretmenimiz Gülden ASLANKAN´a
teşekkür ederiz.

Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu

Büyükkabaca Anaokulu
Büyükkabaca Anaokulu

Büyükkabaca Ortaokulu
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı Coşkuyla Kutladık

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı okulumuz bahçesinde
düzenlenen törenle kutlandı. Okulu-
muz öğrencileri tarafından şiirler
okundu, müzikli dans gösterileri
sergilendi. Öğrencilerimiz arasında
yarışmalar düzenlendi. Velilerimizin
yoğun katılım gösterdiği bayram
kutlamalarında öğrencilerimiz gönül-
lerince eğlenerek güzel bir bayram
geçirdiler. Ayrıca 3. ve 4. Sınıf
öğrencilerimizden oluşan okulumuz
halk oyunları ekibi beğeni topladı. 

Futbol Takımımız
Şampiyon Oldu

İlçemizde bulunan ilkokullar
arasında düzenlenen futbol
turnuvasında okul takımımız tüm
rakiplerini yenerek şampiyon
olmuştur. Takımımızda yer alan
oyuncular düzenlenen törenle

kupalarını aldı. Futbol takımında
yer alan öğrencilerimizi ve takımı
turnuvaya hazırlayan sınıf
öğretmenimiz Murat YALIM´ ı
başarılarından dolayı tebrik ed-
eriz.

POLİS HAFTASINDA
Polislerimizi Ziyaret Ettik

10 Nisan Polis Haftası mü-
nasebetiyle okulumuz ana sınıfı
öğrencilerimizle birlikte
Senirkent Polis Merkezi
Amirliği´ni ziyaret ederek polis-
lerimizin polis haftasını kutladık.
Polisler öğrencilerimizle
yakından ilgilenirken karakolu
gezme fırsatı bulduk. Aynı za-
manda öğrencilerimiz polislik

mesleği ile ilgili sorularını sor-
dular. Ziyaretimiz sırasında
karşılaştığımız Senirkent
Kaymakamı Sayın Eşref AKÇA
ve ilçe protokolümüz
öğrencilerimizle yakından il-
gilendi. Vatanımız için
durmaksızın çalışan tüm
fedakar polislerimizin polis
haftası kutlu olsun.

Atletizm Turnuvası
Okulumuz öğrencileri

ilçede yapılan okullar arası
atletizm müsabakalarında 

Kızlarda100 metrede 1.
Şeycan ŞAHAN, 400 me-
trede 1. Elif DEMİRAYAK,
800 metrede 

1. Elif DEMİRAYAK, 2.
Çiğdem ÇETİNKAYA, 3.
Şeycan ŞAHAN; Takım

4x100 metre bayrak
yarışmasında okul atletizm
takımımız 1. olmuştur.
Erkeklerde ise 100 metrede
Mehmet ÜSTÜNDAĞ 2.
olmuştur. Beden Eğitimi
öğretmenimiz Ümit ÇETİN
bu gururu bizlere yaşatan
öğrencilerimize teşekkür
etti. 

Kudüs Konferansı
Okulumuzun düzenlediği

“Geçmişten Günümüze Kudüs”
konulu bir konferans verildi. Kudüs
meselesi ile ilgili konferansta Sü-
leyman Demirel Üniversitesi, İslam
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim
Görevlisi Sayın Prof. Dr. İsmail
Hakkı Göksoy konuşmacı olarak
görev aldı. Konferansı Senirkent
Kaymakamı Sayın Eşref Akça
izledi. 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsoy:
“Kudüs bizim ilk kıblemiz ve mut-
lak gayemizdir. Binlerce yıllık geçmişiyle bir
tarih cenneti, kutsalların başşehri, semalara
yükselişin ve Mirac'in ilk basamağı, Peygam-
berlerin, Allah dostlarının, Hak Süleyman
âşıklarının mutasavvıfların durağı, Dünyanın
göz bebeği bir şehir olan Kudüs, ilahi dinlerin
ve medeniyetlerin kesiştiği bir mekândır.
Hemen her köşesinde bir peygamberin, bir

hükümdarın hatırası bulunan, nebilerin
hayatından kıssaları izlerini muhafaza eden
canlı bir kitap gibi insanları karşılayan Kudüs,
bu yönüyle ziyaret hafızalarında silinmez izler
bırakır. İnsana adeta tarihin içinde yolculuk
yapıyor hissi verir. Hazreti İsa'nın hayatının
neredeyse tamamı burada geçmiştir. Hazreti
Dâvud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya,

Hazreti Yahya, Hazreti Üzeyir,
Eyyi Hazreti Meryem ve
Peygamber Efendimiz Hazreti
Muhammed (sallallahü aleyhi ve
sellem) de bu mübarek beldeye
uğramış veya burada
yaşamışlardır. Bu açıdan Kudüs,
bütün insanlık için değerlidir ve
paylaşılabildiği ölçüde güzeldir.
Pek çok sahabe ve din büyüğü
de Kudüs'e yerleşmiş ve Müslü-
manlar, "Birinci kıble, ikinci Bey-
tullah ve ziyaret edilmesi tavsiye

edilen üçüncü mescid olan Aksâ Camii'ni Al-
lah'a yakınlaşmak için bir vesile gibi
görmüşlerdir. Hadis-i şerifin diliyle Mescid-i
Aksa'da ibadet edenler "Semavatin birinci
katında ibadet etmiş" gibidir. Burada edâ
edilen bir rekât namaz, tüm başka yerlerde
kılınan bin rekât namaz sevabı kazandırır.”
açıklamalarında bulundu. 

Lavanta Dikimi
Lavanta, haziran-ağustos

ayları arasında mavi renkli çiçek-
ler açan, 20-50 cm boylarında
çok yıllık otsu bir bitki. Gövdeleri
dik ve odunludur. Dallar, yalnız
alt kısımlarında yaprak taşır.
Yapraklar kısa
saplı, dar ve
uzunca, tüylü,
beyazımsı-grimsi-
yeşil renklerdedir.
Çiçekler dalların
ucunda, uzun
saplar üzerinde
toplanmışladır.
Çiçekler küçük ve
çok kısa saplıdır.
Çanak ve taç
yaprakları tüp
şeklindedir.
Meyveleri parlak
siyah renklidir.
Isparta’mızda

yaygın olarak yetiştirilen bu bitki
okulumuzun bahçesini
süslemiştir. Yatıştırıcı etkisi ve
enfes kokusuyla öğrencilerimiz
ve öğretmenlerimiz tarafından
oldukça beğenilmiştir. 

Batılılaşma
hareketi ile edebiyat
dünyamıza giren dergicilik,
Tanzimat Edebiyatı
Dönemi ile ülkemizde
yaygınlaşmıştır. Yıllar
içinde Diyojen, Servet-i
Fünun, Musavver
Malumat, Sırat-ı Müstakim,
Genç Kalemler, Dergah,
Garip, Hisar, Mavi, Papirüs
gibi birçok dergi yazın
hayatımıza dâhil olmuştur.
Gençlerimize,

öğrencilerimize okuma bil-
incini aşılamak, onları gün-
cel bilgilerle donatmak,
ufuklarını açmak böylece
onları edebi ve fikri olarak
geliştirmek üzere okulu-
muzda “Süreli Yayınlar” ile
ilgili bir bölüm yapıldı. Okul
Müdürümüz Ahmet Beyaz,
süreli yayınları takip eden
bireylerin dünyada önemli
yerlere geldiklerini vurgula-
yarak dergiciliğin önemine
dikkat çekti.  

Süreli Yayınlar

23 NİSAN
Türkiye Büyük Millet

Meclisi’nin kurulduğu ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin temel-
lerinin atıldığı 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nın 98.
yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi
okulumuzda coşkuyla kutlandı.
Etkinlik kapsamında şiirler
okunmuş ve çeşitli yarışmalar
düzenlenmiştir. Öğrenciler 23
Nisan programına büyük bir is-
tekle katılmış. 

Okulumuz öğrencileri 23
Nisan dolayısıyla ilçemiz Jan-
darma Komutanlığına ziyarette
bulunmuşlardır. 

LİSELERİ TANIYORUZ
8. sınıf öğrencilerine mo-

tivasyon arttırmak amacıyla
Isparta’da bulunan nitelikli
liselere gezi düzenlenmiştir.
Öğrenciler bu okulların

özelliklerini yakından
görme imkanı bulmuş

oldular. 
Bu gezimiz öğrencilerin

sınava yönelik çalışmalarını
arttırmış ve hedeflerini
netleştirmiştir.

OKULUMUZ YEŞİLLENİYOR
‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elin-

izdeki fidanı dikiniz.’ Hadis-i şerifinden yola
çıkarak öğrencilerin bu bilinci kazanması için
onlarla birlikte okulumuza yeni fidanlar dikildi.
Ağaç fidanlarını kendileri diktikleri için
büyümelerini de yakından takip edebiliyorlar.
Aynı zamanda okulumuzun içi de renklenm-
eye devam ediyor. Öğrencilerin motivasyonu
için okulumuzda renkli ortamlar hazırlanıyor.

Cumhuriyet İlkokulu

Cumhuriyet İlkokulu

Cumhuriyet İlkokuluDr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi
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Atatürk Büstü 

BOYANDI
Hava şartları nedeniyle yağmurdan ve

güneşten rengi bozulan Atatürk büstü
boyandıktan sonra parlak ve canlı bir
görünüme kavuşmuş oldu. Böylece
Atatürk'ün hatırasına sahip çıkılmış
Atatürk'ü temsil eden büstün bakımı
yapılmış oldu. Bu özel çalışmasından
dolayı okulumuz11-AL ve 11-AMP
öğrencilerine teşekkür ederiz.

Meslek Liseleri Ailelerle 

Buluşuyor Projesi
Çalışmalarımız 
Devam Ediyor

Meslek Liseliler aileler ile buluşuyor
projesi kapsamında okulumuz Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğretmen ve
öğrencileri oyuncak yapımı dersinde
hazırlanan oyuncaklar yakın çevremizde
bulunan ailelere ve çocuklara hediye
etmişlerdir.

23 Nisan Bayramı kutlaması okulumuzda
çoşkulu bir şekilde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı  öğrenci velilerinin yoğun

katılımıyla yarışmalar,oyunlar , gösteriler ve
şiirlerle  okunarak kutlama güzel  yapıldı

Turan İlkokulu 23 Nisan Bayramı etkinlikleri
çervesinde yapılan futbol turnuvasında 2. oldu

23 Nisan etkinlikleri  kapsamında
bu yıl Kaymakamlık makamı

koltuğuna okulumuz  3-A sınıfı
öğrencisi H.Mert oturdu.

SATRANÇ KURSLARIMIZ AÇILMIŞTIR
Satrancın, zamanımızdan en az 4000 yıl

önce Mısır'da oynandığına dair bulgular pi-
ramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. Yine
Çin'de, Mezopotamya'da ve Anadolu'da
oynanmaktaydı. Oyunun bugünkü
adını alması, MS 3. - 4. yüzyıllarda
Hindistan'da, oyuna ÇATURANGA
denmesi ile başlar. Satranç ile ilgili ilk
yazılı belgeler Hindistan'dan
kalmadır. Daha sonra satranç İran'a,
onlardan Araplara, Endülüslüler
sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa'ya
yayılmıştır. Arap ve Avrupa el yazması kitaplar-
dan sonra, İspanyol Lucena'nın ilk basılı
satranç kitabında (1497) satrancın o zamanki
yeni kuralları açıklandı. İlk resmi dünya satranç
şampiyonu Wilhelm Steinitz'dir. 

Satrancın amacı rakip şahı mat etmektir.
Bunun anlamı rakip şahın bulunduğu karenin
tehdit altında bulunması ve tehdit altında ol-
mayan bir kareye kaçış ya da tehdidi en-

gelleyecek başka bir hamlesinin
olmamasıdır. Bu da rakibin diğer
taşlarını alarak onu güçsüz bırakma
ilkesine dayanır.

Halk Eğitimi Merkezimiz
bünyesinde okullarımızda satranç
kurslarımız açılmıştır. Kurslardaki

öğrencilerimizin katıldığı ilçe merkezimizde bu-
lunan ilkokullar arası satranç turnuvasında
dereceye giren Turan İlkokulu öğrencileri Halil
İbrahim CAN, Ali ÖZCAN ve Ramazan CAN’ın
ödüllerini İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Sayın
İsmail ŞAHİN  takdim etti.

Bir Senden Bir Benden Hepsi Gönülden
Mübarek ramazan ayını

beklediğimiz şu günlerde bizler
de okulumuz olarak Ramazanın
bereketine vesile olmak istedik.
Bu bağlamda okulumuzda ’’Bir
Senden Bir Benden Hepsi
Gönülden’’ adlı projesini
başlattık. Öğrenci ve
öğretmenlerimizin katkılarıyla
Ramazan kolileri hazırladık. Ko-
lilerimizde: Makarna-pirinç-Hazır
çorba-yağ-un-şeker-mercimek-
tuz şehriye-çay-bulgur zeytin
tahin helvası-salça-kuru bak-
liyat-hurma gibi gıda maddeler-
ine yer verdik.

Değerlerimize sahip çıkan
tüm öğrenci ve
öğretmenlerimize ve bu projenin
hazırlanma aşamasında
yardımcı olan
öğretmenlerimizden: Aysun
AKTAN-Yasemin KARTAL ve
Nurcan KARAKOÇ
öğretmenlerimize ve
öğrencilerimize okul idaresi
olarak teşekkür ederiz.

Başı rahmet, ortası mer-
hamet, sonu ise cehennemden
azad olan, mübarek Ramazan
Ayı’nın tüm İslam alemine
hayırlara vesile olmasını dileriz.

23 NİSAN ULUAL
EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan
Ulusal Ege-
menlik Ve
Çocuk
Bayramı
Okulu-
muzda
büyük bir
coşkuyla
kutlandı.

23 Nisan Kutlamaları
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış

tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün, Büyük
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
tarafından çocuklara armağan edilişinin
98. yılını kutladık.

Sabahtan Atatürk Anıtına çelen sunma
ve ardından makam ziyareti kapsamın da
İlçe Emniyetini ziyarete gittik. İlçe Emniyet
Amiri Sayın Özkan IŞIK bizi çok sıcak
karşıladı. Makamını öğrencimiz Selahattin
GÜLAY’a temsili olarak bıraktı. Sayın
amirimiz ve komiserimize çok teşekkür
ediyoruz. 

Daha sonra okulda kutlama

programımız saat 10:30 da başladı.
Günün anlam ve önemini belirten
konuşma yapıldı, şiirler okundu, halk
oyunları gösterisi, tiyatro oyunu, müzik ko-
rosu ve yarışmalarla kutlama programımız
sona ermiştir. Bizler Yükseliş Ortaokulu
olarak Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş
felsefesi olan “Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir” sözünün anlam ve önemini çok
iyi kavramış bir millet olarak, gelecek ne-
sillerimize daha modern bir Türkiye
bırakacağız. Ülkemize ve yarının büyükleri
olacak çocuklarımıza en temel görevimiz
budur.

Okulumuzda öğrencilerimizin çevr-
eye ve doğaya karşı farkındalıklarını
geliştirmek için okulumuzda Tabiat
Eğitimi verildi. Orman Su İşleri Bakanlığı

6.Bölge Müdürlüğü Isparta Şube
Müdürlüğünden Sayın Ahmet
BAYRAM’ın sunumuyla öğrencilerimiz
bilgilendirildi.

Turnuvalara katıldık
Yükseliş or-

taokulu sportif
faaliyetlerde oldukça
başarılı sonuçlar elde
etmiştir. Okulumuz atle-
tizm ve futbol
turnuvalarında oldukça
iyi dereceler elde
etmiştir. Okul yönetimi
olarak öğrencilerimizi ve
öğretmenlerimizi kutluy-
orum. Başarılarının
devamını diliyoruz.

Tabiat Eğitimi

Senirkent Çok Program
lı Anadolu Lisesi

Senirkent Çok Program
lı Anadolu Lisesi

Senirkent 
Halk Eğitim 

Merkezi

Senirkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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Yükseliş Ortaokulu
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Yükseliş Ortaokulu

Zübeyde Hanım Anaokulu


