
19 MAYIS ATATÜRK´Ü ANMA
GENÇLİK Ve SPOR BAYRAMI
TÖRENLERLE KUTLANDI

Gençlik Hizmetleri ve Spor
İlçe Müdürlüğü tarafından ko-
ordine edilip Müdürlüğümüzce
icra edilen Ve Senirkent Çok
Programlı Anadolu Lisesinin
katkılarıyla 19 Mayıs Atatürk´ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı törenlerle kutlandı.

Gençlik haftası boyunca
ilçemizde değişik organizasy-
onlar gerçekleştirilerek, atle-
tizm, kros, masa tenisi ve
voleybol dallarında okullar
arası müsabakaların yanında
"Ata´ya ve Şehitlere Saygı
Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

ANNE ÇOCUK ŞENLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK
İlçe Kaymakamımız Sayın Eşref

AKÇA himayelerinde ilçe milli eğitim
müdürlüğümüz tarafından organize
edilen "Anne ve Çocuk Şenliği" şehir
stadyumunda gerçekleştirildi.
Okullarımızda öğrenim gören
öğrencilerimiz başta olmak üzere
kasaba ve köylerde ikamet eden
çocukların da katılımıyla gerçekleşen
şenliğimiz halkımızın büyük beğenisini

kazandı. Yoğun ilgi altında gerçekleşen
şenlikte öğrencilerimiz gönüllerince bir
gün geçirdiler. İlçemizde faaliyet
gösteren dokuz esnafımızın maddi
katkıları ile gerçekleşen şenliğin açılış
töreninde bu esnaflarımıza
kaymakamımız Sayın Eşref AKÇA
tarafından plaket takdim edildi.

“Haziran Sayımızda” haberimizin

devamı yayınlanacaktır

İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi, Dr.
Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Çok Programlı Anadolu Lisesi, Senirkent
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu
İmam Hatip Lisesi, Yükseliş Orta Okulu,
Büyükkabaca Orta Okulu ve Gençali Orta
Okulu öğretmen ve öğrencilerince yapılan bilim-
sel çalışmaların sonuçlarının yer aldığı fuarda
Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerince üretilen bir-
birinden güzel ürünlerde sergilendi. Fuarın
Açılışına Kaymakamımız Sayın Eşref AKÇA,
Belediye Başkanımız Sayın Erol
CİVELEKOĞLU, Savcılarımız Sayın Emre
YILDIZ, Sayın Nimet AYASALI Hakimlerimiz
Sayın Recep ŞAHİN, Sayın Kübra DURAN, ilçe
Emniyet Müdürümüz Sayın Özkan IŞIK, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin TURAÇ,
Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Tahir SAKALLI,
Mal Müdürümüz Sayın Veli KAHRAMAN,

Müftümüz Sayın Yüksel GÜZEL, Nüfus
Müdürümüz Sayın Ayten GÜL, Özel İdare
Müdürümüz Sayın Hüseyin GÜRDAL diğer
daire amirleri, Siyasi Parti Başkanları, Sivil
Toplum Örgütü Temsilcileri, okul müdürlerimiz,
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve öğrenci
velilerimiz katıldılar. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşımızın okunması ile başlayan açılış
programında Büyükkabaca Orta Okulu Matem-
atik Öğretmeni Kübra AKYOL açılış
konuşmasını yaptı. Daha sonra Dr. Tahsin Tola
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Folklor Ekibi
tarafından Halk Oyunları gösterisi yapıldı. Müzik
öğretmenlerimiz Baki KARAKUŞ, Yasin
KARACA, Halk Eğitim Merkezi Teknoloji ve
Tasarım Öğretmeni Serkan SÖNMEZ
tarafından müzik dinletisi sunuldu.

“Haziran Sayımızda” haberimizin devamı

yayınlanacaktır

BİLİM FUARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

ALTIN ÇOCUKLARIMIZA ALTIN HEDİYE ETTİK
Dr.Tahsin Tola Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi 11.Sınıf Öğrencisi Ayşegül
KATIRCI Birlik Vakfı ile Kastamonu İl Millî
Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Göl
Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Genç Oğuz
Atay Ulusal Hikâye Yazma
Yarışmasında birinci olmuştur.
Öğrencimizin danışman öğretmenliğini
Edebiyat Öğretmeni Ayşegül AĞUR
yapmıştır. Ayrıca Büyükkabaca Orta
Okulu 8. Sınıf Öğrencisi Ayşegül ÇAK-
MAK Dinar Kaymakamlığı tarafından
düzenlenen Kaşgaŕdan Dinaŕa Divan-u
Lügatí t Türk Türkçemiz Ulusal 11.Türkçe
etkinlikleri kapsamında yapılan şiir
yarışmasında birinci olmuştur.
Öğrencimizin Danışman Öğretmenliğini
Türkçe Öğretmeni Betül KAHYE
yapmıştır. Bu büyük başarıyı elde eden
gençlerimiz kendilerini yetiştiren
öğretmenleri ve okul müdürleri ile birlikte
İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret et-
tiler.İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin

TURAÇ,  Dr.Tahsin Tola Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Ragıp
ERTEKİN, Edebiyat Öğretmeni Ayşegül
AĞUR, Büyükkabaca Orta Okulu
Müdürü İsa CENGİZ, Türkçe Öğretmeni
Betül KAHYE ve Türkiye Birincisi
Öğrencilerimizle birlikte Kaymakamımız
Sayın Eşref AKÇAýı ziyaret etti.
Kaymakamımız Sayın Eşref AKÇA
öğrencilerimizin başarısından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek öğretmen ve
öğrencilerimizi tebrik etti.
Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu
ziyaret ve başarı anısına İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Hüseyin TURAÇ ve
Kaymakamımız Sayın Eşref AKÇA
tarafından hediye takdim edildi.
Öğrencilerimiz çeyrek altınla ödüllendirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlerde
her iki okulumuzun elde ettiği bu
başarıdan dolayı okul müdürlerimizi so-
rumlu öğretmenlerimizi ve şampiyon
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

HALK EĞİTİM MERKEZİMİZCE KASABA ve
KÖYLERDE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ KURSLARA
KATILAN YETİŞKİNLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Büyükkabaca Kasabamızda ve Garip Köyü,
Gençali Köyü ile Uluğbey Köyünde açılan Halk Eğitim
Merkezi Kurslarımızın yılsonu sergileri Kaymakamımız
Sayın Eşref AKÇA ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Hüseyin TURAÇ tarafından açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kasaba ve
köylerde açılan kurslara devam eden yetişkinler
öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiler.
Büyükkabaca Kasabamızda ve Garip Köyü, Gençali
Köyü ile Uluğbey Köyünde açılan Halk Eğitim Merkezi

Kurslarımızın yılsonu sergileri Kaymakamımız Sayın
Eşref AKÇA ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
Hüseyin TURAÇ tarafından açıldı. Kurslara devam
eden kadınlar aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde
ürünler üretecek şekilde beceri edindiler. Kasaba ve
köylerde sınırlı maddi ve manevi imkanlara sahip ev
hanımı olan kadınlarımız kendilerine fırsat verildiğinde
neler yapabileceklerini ortaya koydular. Eğitimin
beşikten mezara kadar devam eden bir olgu olduğunu
gösterdiler.

HALK EĞİTİM MERKEZİ
YILSONU SERGİSİNİ AÇTI

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilçe
merkezinde 2017/2018 eğitim öğretim yılı
içerisinde açılan kursların yılsonu sergileri
açıldı. Halk Eğitim Merkezi Binasında açılan
sergi ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü.
Sergi açılışı öncesinde açılan diğer kurslara ait
gösteriler yapıldı. Halk Oyunları ve karate gös-
terisi ile müzik dinletisi beğeni ile izlendi. 

TÜRKİYE BİRİNCİLERİMİZLE BİRLİKTE
İL MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİK

Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11.Sınıf Öğrencisi Ayşegül  KATIRCI Birlik Vakfı ile Kasta-
monu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Göl
Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Genç Oğuz Atay Ulusal
Hikâye Yazma Yarışmasında birinci olmuştur. Ayrıca
Büyükkabaca Orta Okulu 8. Sınıf Öğrencisi Ayşegül ÇAK-
MAK Dinar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen
Kaşgar´dan Dinar´a Divan-u Lügati´t Türk Türkçemiz
Ulusal 11.Türkçe etkinlikleri kapsamında yapılan şiir
yarışmasında birinci olmuştur.  Dr. Tahsin Tola Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi 11.Sınıf Öğrencisi Ayşegül
KATIRCI Birlik Vakfı ile Kastamonu İl Millî Eğitim
Müdürlüğü ve Kastamonu Göl Anadolu Lisesi Müdürlüğü,
Genç Oğuz Atay Ulusal Hikâye Yazma Yarışmasında bir-
inci olmuştur. Öğrencimizin
danışman öğretmenliğini Ede-
biyat Öğretmeni Ayşegül
AĞUR yapmıştır. Ayrıca
Büyükkabaca Orta Okulu 8.
Sınıf Öğrencisi Ayşegül ÇAK-
MAK Dinar Kaymakamlığı
tarafından düzenlenen
Kaşgar´dan Dinar´a Divan-u
Lügati´t Türk Türkçemiz Ulusal
11.Türkçe etkinlikleri
kapsamında yapılan şiir
yarışmasında birinci olmuştur.
Öğrencimizin Danışman
Öğretmenliğini Türkçe
Öğretmeni Betül KAHYE
yapmıştır. İlçe Milli Eğitim

Müdürümüz Hüseyin TURAÇ,  Dr.Tahsin Tola Mesleki ve
Teknik Adanolu Lisesi Müdürü Ali Ragıp ERTEKİN, Ede-
biyat Öğretmeni Ayşegül AĞUR, Türkçe Öğretmeni Betül
KAHYE ve Türkiye Birincisi Öğrencilerimizle birlikte İl Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Ahmet YILDIRIM´ı ziyaret
etti.

İl Milli Eğitim Müdürümüz öğrencilerimizin başarısından
duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmen ve
öğrencilerimizi tebrik etti. Öğretmenlerimize ve
öğrencilerimize bu ziyaret ve başarı anısına hediye
takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlerde her
iki okulumuzun elde ettiği bu başarıdan dolayı okul
müdürlerimizi sorumlu öğretmenlerimizi ve şampiyon
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
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SENİRKENT DR TAHSİN TOLA
MTAL KELİMELERİN IŞIĞIYLA
ENGELLERİ KALDIRIYOR

Bana Göz Kulak Ol adlı E-twinning
projesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı
Isparta ortağı olan Dr Tahsin Tola
MTAL öğrencileri ülkemizin eşitli il-
lerinde bulunan görme engelliler
okullarında eğitim gören
arkadaşlarına ışık oluyorlar.

Proje danışman öğretmenleri
Nebiye DEMİRCİ ve Cansu TEKİN
rehberliğinde görme engelli
çocuklarımızın okumak istedikleri
ancak sesli kütüphanelerde bulun-
mayan kitapları seslendirerek engelli
arkadaşlarına yardım ediyorlar. Ulusal
basında da kendisine yer bulan proje
kapsamında öğrencilerimiz çeşitli
etkinliklere katılarak empati

geliştirme, okuma alışkanlığı
kazanma, yardımlaşma gibi değerleri
kazanıyorlar. Proje süresince sadece
kitap seslendirmekle kalmayıp görme
engelli arkadaşlarının kendilerine
teşekkür etmek için gönderdikleri
brille alfabesiyle yazılan mektupları
çevirdiler, panolar hazırladılar, web2
araçlarıyla ilgili eğitim aldılar ve
hediyeleşme etkinliği için
arkadaşlarına verilmek üzere kitap
ayraçları yaptılar. Proje sonuna kadar
20-25 kitabı görme engelliler
kütüphanesine kazandırmayı hede-
fleyen öğrencilerimiz engelli
arkadaşlarıyla el ele vererek daha
aydınlık yarınlara doğru ilerliyorlar.

Trafik Haftası
Senirkent İlçe Jandarma

Komutanlığı tarafından
Karayolu Güvenliği ve Trafik
Haftası kapsamında okulu-
muz öğrencilerine yönelik
trafik eğitimi verildi. Jandarma
kıyafeti giyen öğrenciler
Büyükkabaca Kasabası
içinde trafikte araç kontrolü
uygulaması yaptılar.
Öğrenciler, Senirkent İlçe
Kaymakamı Eşref AKÇA ve

İlçe Jandarma Komutanlığı
Trafik Ekiplerinin eşliğinde
kontrol noktası oluşturup
ehliyet, ruhsat, emniyet ke-
meri kontrollerini yaptılar. Em-
niyet kemeri takmayan
sürücüleri uyardılar.
Öğrencilerimiz durdurdukları
sürücülere çikolata ve
kolonya ikram ettiler. Etkinlik
sonrasında hep birlikte hatıra
fotoğrafı çektirdiler.

Okulumuz 1.Sınıf öğrencileri
2017–2018 Eğitim-Öğretim
yılında yeni başladıkları okul
hayatlarının ilk dönemeci olan
okuma ve yazma
öğrenimlerini başarı ile
tamamlayarak “Artık biz de
okuyoruz”  sloganıyla “Okuma
Bayramı Etkinliği ” düzenledi.
1. sınıf öğrencileri, birbirinden
güzel sunumları, sergiledikleri
değişik oyunlar ve gösterilerle
velilerini coşturdular. Düzenle-
nen okuma şenliğine öğrenci
velilerinin yanı sıra yakınları
da katıldı. Birbirinden

eğlenceli gösteriler hazırlayan
öğrencilerin gösterileri
yaklaşık 2 saat sürdü. Veliler,
programın gerçekleşmesinde
büyük emek harcayan
öğretmen ve öğrencilere
teşekkür etti. Program
sonrasında bütün öğrenci ve
misafirlere pilav ikram edildi.

Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu

Değerler Eğitimi
Büyükkabaca 75. Yıl İlkokulu

4. Sınıf Öğrencileri değerler
eğitimi projesi kapsamında,
sınıf öğretmenleri Kübra
KOÇER DİPİ ve Dilek
ERDOĞAN eşliğinde Uluborlu
Hacı Ahmet Şençopur
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Re-
habilitasyon Merkezi
Müdürlüğünü ziyaret ettiler.
Öğrenciler,  huzurevi sakinler-
ine yanlarında götürdükleri
hediyeleri verdiler. Tek tek

büyüklerin ellerini öpüp
durumları ile ilgili bilgiler
aldılar. Duygulu anların
yaşandığı gezi esnasında
huzurevi sakinleri “bu zi-
yaretlerden çok memnun
kaldıklarını” ifade ettiler.
Huzurevi yetkilileri
öğrencilerimizle yakından il-
gilendiler, bütün birimleri tek
tek gezdirip bilgiler verdiler.
Öğrencilerimize öğle yemeği
ikramında bulundular.

Okuma Bayramı

KAŞGAR´DAN DİNAR´A DİVAN-U LÜGATİ´T
TÜRK ŞİİR YARIŞMASI BİRİNCİLİĞİMİZ
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Okulumuz öğrencilerinden
AYŞEGÜL ÇAKMAK
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde
düzenlenen Kaşgar’dan Dinara
Divanu Lugati’t Türk Türkçemiz
11. Ulusal Türkçe Etkinlikleri
“MERHAMET” konulu
Öykü/Şiir/Makale yarışmasında
kendi yazdığı şiir ile birinci
olmuştur. 

Danışman öğretmenliğini
Büyükbabaca Ortaokulu Türkçe
Öğretmeni Betül KAHYE’nin
yaptığı öğrencimiz aldığı başarı
ile okulumuzu gururlandırmıştır.

Değerli öğrencimiz şiirinde
“Merhamet” konusunu tasavvufi
bir üslupla ele almış duygu ve
düşüncelerini coşkuyla dile
getirmiştir. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
OKULUMUZU BOYADILAR

Süleyman Demirel
Üniversitesi, Proje
Araştırma Geliştirme ve

Uygulama Kulübü
tarafından okulumuz temi-
zlendi ve boyandı.

Tübitak 4006
Bilim Fuarımızı 46
projeyle
gerçekleştirdik.
Projelerimizde
toplam 92 öğrenci
çalıştı. Bu rakam-
larla beraber ilçe
bazında en fazla
proje yapan okul
olduk. 

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI

Anne Çocuk
Şenliğine Katıldık

Senirkent Kaymakamlığı tarafından düzenlenen
Anne-Çocuk Şenliği’ne tüm öğrenci ve
öğretmenlerimizle birlikte katıldık. Öğrencilerimiz
ilçe stadyumunda gerçekleştirilen şenlikte gönül-
lerince eğlendiler. Oyunlar oynadılar, sihirbaz gös-
terileri izlediler ve çeşitli aktivitelere katılarak
hoşça vakit geçirdiler. Bununla birlikte açılış
töreninde okulumuz sınıf öğretmeni Kazım
KARAARSLAN ve 2/A sınıfı öğrencilerimiz
tarafından hazırlanan ‘Sev Kardeşim’ isimli müzik
gösterisi sergilendi ve törene katılanların
beğenisini topladı.

Cumhuriyet İlkokulu
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Büyükkabaca Ortaokulu

Öğrencilerimize Florürlü
Vernik Uygulaması Yapıldı

Senirkent Devlet Hastanesi’nde görevli
sağlık personelleri tarafından okulumuz ana
sınıfı, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimizden
velilerinin onay verdiği öğrencilerimizin
dişlerine florürlü vernik uygulaması yapıldı. Bu
çalışma ile öğrencilerimizin diş sorunları
yaşamaları önlenmeye çalışılacak.   

ANNELER GÜNÜMÜZÜ KUTLADIK
Tüm annelerimizin anneler gününü

içtenlikle kutluyoruz. Her yıl mayıs ayının
ikinci pazarı kutlanan bu özel günü bizler
de öğrencilerimizin anneleriyle birlikte
geçirdik. Öğrencilerimiz hediyelerini an-
nelerine takdim ettiler. ‘Benim annem bir

melek’ temalı panomuzda her öğrencimizin
hatıra fotoğraflarını çektik ve anneleri için
güzel bir anı bırakmalarına yardımcı olduk.
Annelerimizle duygusal anlar yaşandı. Bir
gün değil her gün değerli annelerimizin an-
neler günü kutlu olsun.

Trafik Standını Ziyaret Ettik
Trafik ve İlkyardım Haftası münase-

betiyle ilçemizde görevli emniyet ve
jandarma personeli tarafından ilçe
meydanına kurulan ve öğrencilerde
trafik bilincini geliştirmeyi amaçlayan
standı öğrencilerimizle birlikte ziyaret

ettik. Ziyaret sırasında öğrencilerimiz
trafik kuralları ve trafikte nasıl hareket
edilmesi gerektiği hakkındaki sunumu
izlediler. Daha sonra dağıtılan afiş ve
broşürleri inceleyerek bilgi sahibi
oldular. 
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Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi

Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi

SPOR MÜSABAKALARINDA DERECEYE
GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ ÖDÜLLENDİRİLDİ
19 Mayıs Atatürk’ü Anma

Gençlik ve Spor Bayramı
töreninde ilçe genelinde
yapılan Liseler arası spor
müsabakalarında dereceye
giren öğrencilerimize ödül-
leri verildi. Dereceye giren
öğrencilerimiz ve
takımlarımız:

Futbol erkek takımımız
ilçe ikincisi, voleybol erkek
takımımız ilçe ikincisi,
masatenisi erkek takımımız
ilçe birincisi; masatenisi kız
takımımız ilçe ikincisi, vo-
leybol kız takımımız ilçe
üçüncüsü olarak takımlar
bazında dereceye girmiştir.

Atletizm branşlarında
dereceye giren
öğrencilerimiz:

100 metre kızlar kate-
gorisinde 11/B sınıfı
öğrencisi Seycan Şahan
birinci,

400 metre kızlar kate-

gorisinde 11/B sınıfı
öğrencisi Elif Demirayak
birinci,

800 metre kızlar kate-
gorisinde 11/B sınıfı
öğrencisi Elif Demirayak
birinci,

800 metre kızlar kate-
gorisinde 10/B sınıfı
öğrencisi Çiğdem
Çetinkaya ikinci,

800 metre kızlar kate-
gorisinde 11/B sınıfı
öğrencisi Seycan Şahan
üçüncü,

4x100 metre bayrak
yarışı kızlar kategorisinde
birincilik,

100 metre erkekler kate-
gorisinde 11/A sınıfı
öğrencisi Mehmet
Üstündağ ikinci,

4x100 metre bayrak
yarışı erkekler kate-
gorisinde üçüncülük elde
etmişlerdir. 

Zübeyde Hanım Anaokulu Öğrencileri

Z-Kütüphanemizi Ziyaret Etti
Zübeyde Hanım Anaokulu

öğrencileri Z-Kütüphanem-
izi ziyaret etti. Halk
kütüphaneleri, gezici
kütüphaneler ve durak
kütüphanelerinden sonra
ülkemizde yer alan 

Z-Kütüphaneler Milli
Eğitim Bakanlığımızın
geçen yıllarda uygulamaya
koymuş olduğu “Okullar
Hayat Olsun” projesi
kapsamında gerçekleştirilen

bir uygulama. Burada
amaç, okullarımızı
vatandaşların ve çocukların
hizmetine açmaktır. Z-
Kütüphanelemiz rengiyle,
deseniyle, ortamıyla
çocukların merak edecekleri
ve vakit geçirmek isteye-
cekleri çok güzel bir ortama
sahiptir. Zübeyde Hanım
Anaokulu öğrencileri okulu-
muzda eğlenceli vakit
geçirdi.

ÖĞRENCİLERİMİZ
MEZUNİYETİ KUTLADI

Okul bittiğinde hayatımızın
bir dönemini kapatmış olu-
ruz; ilkokul bittiğinde bir
dönemini, lise bittiğinde bir
dönemini, üniversite
bittiğinde bir dönemini… Her
biten dönem, bize yüzlerce,
binlerce farklı şey öğreterek
çıkıp giderler hayatımızdan.
Her mezuniyet gününde,
bambaşka bir insana
dönüşülür. İşte bu yüzden
mezuniyetler önemlidir.

Aslında o günlerde
kutladığımız şeyler,
öğrendiklerimiz ve yeni bir
insana dönüşmemizdir.  12.
Sınıf öğrencilerimiz okul
bahçemizde eğlendi. Kep
attı. Diploma aldı.  Kutla-
maya idareciler,
öğretmenler, veliler ve
öğrenciler iştirak etti.
Öğrencilerimize hayatlarının
bu yeni döneminde başarılar
diliyoruz. 

Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi

Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Bilim Fuarı Şenlik Havasında Geçti

11 Mayıs Cuma günü okulumuzda
gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Saygı
Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış
konuşmasını ise; Okul Müdürümüz Ali Ragıp
ERTEKİN yaptı. Okul Müdürümüz, projede 10
öğretmenin 43 öğrenci ile 23 projede yer aldığına
değindi. Ayrıca bu tarz etkinliklerin önemine de
vurgu yaptı. Ardından Dr. Tahsin Tola Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Proje Yürütücüsü Demet

MACİT‘in konuşmasına yer verildi. Macit,
konuşmasında proje çalışmalarında emeği geçen
tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini
sunarken gelecek yıllarda daha çok proje ile
fuarın geleneksel hale gelmesi temennisinde bu-
lundu.       Okulumuz halk oyunları ekibi de gös-
terisini sergiledikten sonra TÜBİTAK yetkililerinin
de katılımıyla açılış ve kurdele kesimine geçildi ve
ardından okulumuz öğrencileri tarafından

danışman öğretmenleri önderliğinde yapılan pro-
jelerin sergilenmesine geçildi. 

Fuar esnasında öğrenci, öğretmen ve mis-
afirlere çeşitli ikramlar sunuldu. Projeler
sergilenirken öğrenciler hem eğlendi hem de pro-
jelerinin sergilenmesi ile çalışmalarını herkese
sunma fırsatı buldular. Şenlik tadında güzel bir
etkinlik olarak okulumuzda fuar etkinlikleri gün
boyunca sürdü.

Dr. Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

“Ata´ya ve Şehitlere
Saygı Yürüyüşü”nden
Güzel Kareler

19 Mayıs öncesi ilçemizde gerçekleştirilen "Ata´ya ve
Şehitlere Saygı Yürüyüşü" öğrencilerimizin güzel kareler
oluşturmasına yol açtı.  Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri 19 Mayıs öncesi coşkulu bir
etkinlik gerçekleştirmiş oldular.

Dr. Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Ulusal Hikâye Yazma Yarışması
Birincisi Dr. Tahsin Tola Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesinden

Geçtiğimiz günlerde
"Genç Oğuz Atay Ulusal
Hikâye Yazma
Yarışması"nda Dr. Tahsin
Tola Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi 11. sınıf
öğrencisi Ayşegül KATIRCI
“Bir Parça Şeker” adlı
hikâyesiyle birinci
olmuştur. Farklı illerden
pek çok okulun katıldığı
yarışmada öğrencimiz
yazdığı hikâyeyle rakip-
lerini geride bırakmıştır. Bu
başarısından ötürü Kasta-
monu’daki olan ödül töre-
nine öğrencimiz, danışman
öğretmeni Ayşegül AĞUR
ve ailesi ile davet
edilmiştir. 

Birlik Vakfı Kasta-
monu Şubesi, Kastamonu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Kastamonu Göl Anadolu
Lisesince düzenlenen ödül
törenine çeşitli illerden
dereceye giren öğrenci,
öğretmen ve aileleri
katılmış ve ödül töreni 14
Mayıs Pazartesi günü Kas-
tamonu Kredi ve Yurtlar
Kurumu Fahrettin Paşa
Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilmiştir. 

Törene Kastamonu’dan
önemli isimler katılmış ve
öğrencimizin başarısı Kas-

tamonu basınında geniş
yer bulmuştur.

Ayrıca dereceye
giren öğrencimiz,
öğretmeni ve ailesi Kasta-
monu’da sıcak bir
karşılama ile karşılanmış,
Kastamonu’nun tarihi ve
turistik yerleri
gezdirilmiştir. Kastamonu’-
nun yöresel tatları tertiple-
nen akşam yemeğiyle
dereceye giren öğrenci,
öğretmen ve ailemize
tattırılmıştır. Dereceye
giren öğrencimize ve
danışman öğretmenine
törenden önce Kastamonu
Göl Anadolu Lisesi
gezdirilmiş ve Kasta-
monu’da bir iz bırakmaları
için fidan diktirilmiştir. Kas-
tamonu insanının
misafirperverliği ile Kasta-
monu’dan memnun
ayrılınmıştır. Dr. Tahsin Tola
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi olarak öğrencimizin
bu başarısından onur
duyuyoruz ve diğer
öğrencilerimize de bu
başarının örnek teşkil
etmesini bekliyoruz. Is-
parta’nın ve Senirkent’in is-
minin böyle başarılarla
anılmasını temenni ediy-
oruz.

Dr. Tahsin Tola Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

OKUL GECEMİZ 
Okulumuzda bu yıl 4.üncüsünü

düzenlediğimiz , geleneksel hale gelen yıl
sonu gecemiz coşku ve sevinçle kutlandı.
Tüm köy halkımızın katkıları ile birlikte işbirliği
ile verilen yemeğin ardından programımız
başladı. Gösterimizde, bir çok oyun, dans,
skeç sergilendi. Gösterilerimiz hava yağışına
rağmen devam etti. Eğlencenin yanı sıra milli
, manevi değerlerimize vurgu yapan gösteri-
lerimizle hem eğlendik, hem de onurlandık.
Uluborlu İbrahim Etem Erbil Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezinden gelen misafirler-
imiz de  gösterilerimizden büyük keyif aldılar.
Zaman zaman oyunlarımıza eşlik ettiler. 

Bu anlamlı gecede bizleri yalnız
bırakmayan İlçe Kaymakamımız Eşref AKÇA
ve değerli eşine, ilçe Milli Eğitim Müdürümüz
Hüseyin Turaç’a, ilçemizin değerli protokol

üyelerine   Uluborlu İbrahim Etem Erbil Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden gelen
tüm misafirlerimize ve ekibine teşekkür ed-
eriz.

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARINI
BAŞARI İLE TAMAMLADIK

Okulumuzda
TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı
kapsamında 20 proje
başlatıp, sergiledik.
Öğrencilerimiz bu sayede
bilimi sevmenin, üretmenin,
araştırmanın değerini
hazırlamış oldukları pro-
jeler ile yaparak yaşayarak
öğrenmenin tadına vardılar.
Ayrıca ilçede yapılan bilim
fuarına da tüm öğrenci ve
öğretmenlerimizle katıldık.
Öğrencilerimizin bilime
olan ilgilerinin daha da
arttığını gördük. İlçede
yapılan fuar etkinliği ile
öğrencilerimiz  diğer
okulların projelerini de
görme imkanı buldu. GENÇALİ İLK-ORTAOKULU
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Çanakkale Gezisi
Tarihimizde çok önemli bir yeri olan ve

250 bin vatan evladının şehit olduğu tarihi
yarımadayı öğrencilerimizin görmesini, bu
eşsiz zaferin nasıl kazanıldığını idrak et-
melerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk  silah
arkadaşları ve Mehmetçiklerimizin  hangi

şartlar altında düşmana dur dediğini, Türk
askerinin Çanakkale’yi nasıl geçilmez
yaptığını yerinde göstermek amacıyla
düzenlenen gezimiz için katkılarından
dolayı okulumuz Rehber Öğretmeni Ferdi
DÖNER’ e teşekkür ederiz…Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi

ANNELER GÜNÜ
Okulumuz bünyesinde

yapılan Anneler Günü kutlamaları
bütün velilerin katılımıyla
gerçekleştirildi. Annelere
çocukların fotoğraflarından oluşan

slaytlar izletildi, çocuklar tarafından
oratoryo gösterisi yapıldı. Anneler
günü şarkıları söylendi, sonrasında
çocuklar annelerine hediyelerini
sundular.

Vilayetler Hizm
et Birliği A

naokulu

Okul Öncesi Eğitimde aile
katılımı çalışması yer almaktadır.
Bu çalışmalara genellikle annelerin
katılmasından dolayı babaların da
Okul Öncesi Eğitime daha etkin
katılımını sağlamak amacıyla
Şirinler Sınıfı babaları sınıfımıza

davet edildi. Gönüllü olarak okula
gelen babalarımız öğrencilerle Çim
adam, Parmak izi deneyi vb. etkin-
lik yaparak hem eğitim için de var
olduklarını göstermiş hem de
çocukların babalarıyla eğlenerek
öğrenmelerini sağlamışlardır.

Vilayetler Hizm
et Birliği A

naokulu

BABALARINDAN
ÖĞRENİYORLAR

Babaların okul öncesi
eğitime olan ilgi ve alakaları artırılarak
onların desteğini elde etmek ve gün
boyu iş ortamında evlatlarından uzak
kalan babaların evlatları ile birlikte
kaliteli zaman geçirme ve birlikte
oyun oynama imkânı elde etmelerine
fırsat vermek amacıyla Kasım ayında
1. si Nisan Ayında 2.si yapılan Bu
Maçı Benim için Oyna Baba e-Twin-
ning Projesinin 3.maçını Mayıs

ayında gerçekleştirdik. Maç sırasında
babalar sahada eğlenirken çocuklar
da tribünden tezahürat ve alkışlarla
babalarını desteklediler. Maç biti-
minde babalara ve çocuklara
hediyeler dağıtıldı ve akabinde velil-
erle birlikte pasta kesilerek kutlama
yapıldı. Projeye desteklerinden ve
katkılarından dolayı velilerimize ve
İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok
teşekkür ederiz.

Vilayetler Hizm
et Birliği A

naokulu

BABALAR FİNAL MAÇINDA…

İçinde bulunduğumuz
Eğitim–Öğretim döneminde 5 Yaş
grubu olan Pamuk Şekerleri
öğrencilerinin Anaokuluna veda
etmeleri nedeniyle parti düzen-
lenerek pasta kesimi yapıldı.
Çocuklar Bir yaş daha
büyümelerini aynı zamanda da
yeni bir okula gidecek olmalarını
kutladılar. Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

ÖĞRENCİLERİMİZE VEDA PARTİSİ

BENİM ANNEM BİR MELEK…

“İlçemiz okullarından Dr. İsmail Hakkı Örmeci
Anadolu Lisesi Z- Kütüphanesine gezi düzen-
ledik. Kütüphane gezimizde çocuklara
kütüphane hakkında bilgi verildi ve hikayeler
okundu.

Zübeyde Hanım
Anaokulu olarak ‘Benim
Annem Bir Melek Temalı’
“ANNELER GÜNÜ” etkinliği
düzenledik. Öğrencilerimizin
yıl boyunca yaptıkları etkinlik-
leri ve çocukların anneleri için

duygularını söyledikleri video
gösterisi yapıldı. Melek an-
neme bir buket çiçek vererek
annelerinin anneler gününü
kutlayan öğrencilerimiz an-
neleri için pasta kesmeyi de
unutmadılar. Zübeyde Hanım Anaokulu

ANNE BABALAR OKUYOR,
ÇOCUKLAR ÖRNEK ALIYOR

Zübeyde Hanım Anaokulu olarak
“Anne Babalar Okuyor, Çocuklar
Örnek alıyor” isimli projemizi
dönem başında hayata geçirmiştik.
Anne babalarının okuduğunu gören
çocuklarımızın kitap sevgisini

kazandırmak için başlattığımız pro-
jemiz Bu ay sonlandırdık ve en çok
kitap okuyan 1.Songül DURAK, 2.
Çiğdem ÜNAL, 3. Rabia TOPÇU
velilerimize sürpriz hediyelerimizi
verdik. 

Zübeyde Hanım Anaokulu

ZÜBEYDE HANIM 
ANAOKULUNDA “SIFIR ATIK”

Senirkent ilçe
kaymakamlığımızın
başlatmış olduğu
Senirkent’ te sıfır atık
projesine okulumuz
olarak destek verdik
ve kâğıt, plastik,
cam, pil atık
malzemelerini topla-
maya başladık. 

Zübeyde Hanım Anaokulu
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Z - KÜTÜPHANE GEZİMİZ

Turan İlkokulu

Turan İlkokulu

Turan İlkokulu

TURAN İLKOKULUNDA KÜÇÜK 
112 ACİLCİLER YETİŞİYOR

Trafik
Haftasında
Turan
İlkokulu
öğrencileri
İlçe Emniyet
Amirliğince
düzenlenen
trafik eğitimi
etkinliklerine
katıldılar

İlçe
Kaymakamımız

ve Emniyet
Amiri tarafından

Trafik
Haftasında

Turan İlkokulu
Öğrencilerine
hediyeleri ver-

ildi

Okulumuz bünyesinde ’’Meslek Lis-
esi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor’’adlı
proje kapsamında İnşaat Teknolojileri
ve Tesisat-İklimlendirme alanı
öğrencileri ile öğretmenlerimiz Zafer
KIVRAK - Uğur KARAKOÇ   ilçemiz
ihtiyaç sahibi bir ailenin evini  bakım ve
onarım(badana-boya-alçı-tesisat…)
çalışmalarını  başarıyla ramazan ayı
içinde gerçekleştirdiler. Ayrıca ailemizin
evinde gerekli temizlik çalışmaları
yapıldı. Eskiyen malzemeler ve eşyalar
yenisiyle değiştirildi.Okul Aile Birliği ve
Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfının da katkılarından dolayı  tüm
emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Senirkent Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

Senirkent
M

esleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Okulumuz bünyesinde ‘’Meslek Lisesi
Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor
‘’projesi kapsamında başlattığı ‘Bir
Senden Bir Benden Hepsi Gönülden’
etkinliği adı altında  ramazan kolilerimiz
öğretmen ve öğrencilerin de katkılarıyla
40 aileye ulaştırıldı.Ramazan ayının
bereketini tüm ihtiyaç sahibi ailelerle
Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı ve
aşağıda adı geçen esnaflarımızın da
katkılarıyla yaşadık.

Hakan Haşhaş-Erol Durmuş Sarraf-
Vodafon Bayi-Yürekli Market- Kunt
Köşem-Balımoğlu Mobilya-

Foto Gözde- Güven Hırdavat-Nogay
Sigorta-Atlas Kırtasiye-Eşmelioğlu Mar-
ket-Kocadağ Market-Alkanlar Market-
Boncuk Lokantası Tüm esnaflarımıza
öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürü
bir borç biliriz.

MEZUNİYET TÖRENİ
Senirkent Anadolu İmam Hatip

Lisesi, 2017-2018 Eğitim Öğretim
yılında okulumuzdan mezun olan
öğrenciler için okulumuz pansiy-
onunda mezuniyet töreni düzen-
ledi. Okulumuzdan bu sene 15
öğrenci mezun olmuştur.
Törende okul birincimiz Mehmet

BAHAR’ın adı okul kütüğüne
çakıldı ve plaket verildi.  Diğer
öğrencilere de diplomaları verildi.
Tören velilerin de katılımıyla
coşkuyla gerçekleştirilmiştir.
Törenin arından okul
yemekhanesinde öğrencilere ve
velilere yemek ikramı yapıldı.   

Senirkent İmam Hatip Lisesi

Senirkent İmam Hatip Lisesi

KARADENİZ GEZİSİ
Senirkent Anadolu İmam

Hatip Lisesi Mensupları ve
Mezunları Derneğinin
düzenlediği geziye okulumuz-
dan Takdir Belgesi alan
öğrenciler katılmıştır. Karad-
eniz gezisi okulumuz

öğrencilerinin ülkemizin tarihi
ve doğal zenginliklerini görmek
amacıyla, profesyonel rehber-
ler eşliğinde düzenlenmiştir.
Bu gezideki diğer bir amaç da
başarılı öğrenciler için moti-
vasyon sağlamaktır.

Senirkent İmam Hatip Lisesi

TÜBİTAK BİLİM FUARI
Okulumuzda TÜBİTAK’ın desteği

ile bu yıl ilki düzenlenen TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarı başarı ile
gerçekleştirilmiştir. Hepimizin bildiği
üzere bilim fuarları öğrenmeye is-
tekli, merak eden, araştırmacı, bil-
inçli bireylerin yetişmesine katkı
sağlayan öğrenme metotlarından
biridir. Bu tür etkinlikler hayal gücü

ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim
kurumlarının öncelikli amacı da bu
yaratıcılığın ortaya çıkmasına
zemin hazırlamıştır.

Okulumuz Fen Bilimleri
Öğretmeni Seda MENÇİ
yürütücülüğünde toplam 20 proje,
47 öğrenci katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.

ÖĞRENCİLERİMİZE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
İlçe Emniyet Amirliği personelleri

tarafından öğrencilerimize ‘Karay-
olu Trafik Haftası’ kapsamında
uygulamalı olarak trafik eğitimi ver-
ildi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği
eğitim onlardan gelen sorular
eşliğinde etkin bir şekilde

sürdürüldü. Bu eğitimin pekiştirici
olması amacıyla polislerimiz
tarafından içinde basit trafik
kurallarının olduğu boyama
kitapları hediye edildi. Bu eğitim
çalışması için İlçe Emniyet Amirliği
personellerimize çok teşekkür ed-Vi
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