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Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Değerli meslektaşlarım,

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına
başlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki yoldan
geçen insanlar dâhil
kime sorarsak soralım
ülkemiz, ailemiz, kendi-
miz ve çocuklarımız için
olmazsa olmaz diyece-
ğimiz hava ve su gibi
ihtiyaçlarımızdan biri de
“eğitim”dir. Bunun
içinde diyoruz ki “Eği-
tim Şart”

Bizler ne şanslı in-
sanlarız ki bu kadar
önemli olan “eğitim”
bizlere emanet. Onun
için bizlerin ne yaptığı
ya da yapmadığı sadece
kendi hayatımızı değil
toplumun hayatını da il-
gilendiriyor. Hem de sa-
dece bugün içerisinde
yaşadığımız, bir ferdi
olduğumuz toplumu
değil gelecekte çocuklarımızın yaşaya-
cağı toplumu ilgilendiriyor. İşte yarınki
toplumlar bizlerin eseri olacaktır. Olaya
böyle bu pencereden bakınca farkında
olalım ya da olmayalım bizlerin omuzla-
rındaki sorumluluk ne kadar önemli, hem
de çok önemli değil mi?

Düşünün; yarın bizi muayene edecek
doktor, evimizi inşa edecek mühendis,

bizi savunacak avukat, bizim hakkımızda
hüküm verecek hâkim, çocuğumuzu eği-
tecek öğretmen bugün bizim öğrencimiz.

Yine düşünün yarın çocuklarımızın
yiyeceği köfteyi bugün
biz hazırlama şansı edin-
sek nasıl hazırlarız?

Ya da içerisinde çocu-
ğumuzun yaşayacağı evi
bugün biz inşa etsek ne-
lere dikkat ederiz?

Veya soruyu tersten
soralım bugün hayatı-
mızda, kişiliğimizde var
olan hangi özelliklerimizi
hangi öğretmenlerinize
borçluyuz? Falan yıl falan
derse giren öğretmenim
beni tanısa, beni anlasa,
bana zaman ayırsa bugün
burada değil de şurada
olurdum dediğimiz biri
var mı?

Ya da eğer bugün ben
buradaysam bunu şu öğ-
retmenime borçluyum de-

diğimiz biri !
Öğretmenlerimizi hatırlamak istesek

kaç tanesini hatırlaya biliriz, neden?
Hangi öğretmenimizi hangi özelliği ile
hatırlıyoruz? “Kahramanım” dediğimiz
hangi öğretmen, “kahkaham” dediğimiz
hangi öğretmen, “kabahatim” dediğimiz
hangi öğretmen?

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Turaç’ın
yeni Eğitim ve Öğretim yılı mesajı

devamı 2. sayfada

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında
ilçemizde taşımalı eğitim kapsamında öğ-
renci servisi olarak kullanılacak araçların
teknik şartnameye uygun olup olmadığı biz-
zat Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin

TURAÇ tarafından kontrol edildi. Şube
Müdürümüz Sayın Rıdvan ŞAHİN ile Taşı-
malı Eğitimden sorumlu şefimiz Sayın
Murat ŞENER Milli Eğitim Müdürümüze
eşlik ettiler.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAYIN HÜSEYİN TURAÇ
ÖĞRENCİ TAŞIMA SERVİSLERİNİ KONTROL ETTİ

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Hüseyin TURAÇ başkanlığında
Sene Başı Eğitim Kurumları ve Okul
Müdürleri toplantısı yapıldı. Toplan-
tıda 2017-2018 eğitim öğretim yılının
kısa değerlendirmesi ve 2018-2019
eğitim ve öğretim yılının genel planla-
ması yapıldı. Okullarımızda yapılan
tadilat çalışmaları, öğrenci kayıtları,
öğretmen durumları, sosyal etkinlikle-
rin planlanması, belirli gün ve haftala-
rın planlanması, öğrenci başarı
durumları, devamı 2’de

SENE BAŞI EĞİTİM
KURUMLARI ve

OKUL MÜDÜRLERİ
TOPLANTISI YAPILDI

İç İşleri Bakan-
lığı ile Milli Eğitim
Bakanlığı arasında
imzalanan protokol
gereği öğretmenle-
rimize seminer ve-
rildi. İlçe Emniyet
Amirliği´nde gö-
revli trafik polisleri
ve İlçe Jandarma
Komutanlığında
görevli Jandarma
Timi personeli tara-
fından trafik kural-
ları ve yaşamımıza
etkisi konulu semi-
ner verildi. Toplan-
tıya İlçe Milli
Eğitim Müdürümüz
Sayın Hüseyin
TURAÇ, Okul Mü-
dürlerimiz ve öğret-
menlerimiz katıldı.

ÖĞRETMENLERİMİZE TRAFİK KURALLARI
VE YAŞAMIMIZA ETKİSİ KONULU SEMİNER
VERİLDİ

Yalvaç Kaymakamı ve Senirkent Kaymakam vekili
Sayın Aytekin YILMAZ başkanlığında 2018-2019 Eğitim
ve Öğretim Yılı Sene Başı Güvenli Okul Koordinasyon top-
lantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Astsu-
bay Kıdemli Başçavuş Sayın Eser ÖZEL, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sayın Hüseyin TURAÇ, İlçe Emniyet Amir Vekili
Başkomiser Sayın Serap YILMAZ, okul müdürleri,muhtar-
lar ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Ülkemizde herhangi bir nedenle eğitim öğretim
hakkından yararlanamayan veya temel eğitimini ta-
mamlayamayan vatandaşların okuryazar hale gelebil-
meleri ve yarım kalan eğitimlerini tamamlayabilmeleri
için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDO-
ĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDO-
ĞAN’ın himayelerinde başlatılan Okuryazarlık
Seferberliği I. Dönemi 15 Mayıs 2018 tarihinde ta-
mamlanmıştı. Seferberliğin II. Dönemi 08.09.2018 tari-
hinde Dünya Okuma Yazma Gününde başlamış olup
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında devam edecektir.

OKUL GÜVENLİĞİ
TOPLANTISI YAPILDI

OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ

İFTAR YEMEĞİ

Senirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi Mensup-
ları ve Mezunları Derneğinin düzenlediği geziye
okulumuzdan Takdir Belgesi alan öğrenciler katıl-
mıştır. Karadeniz gezisi okulumuz öğrencilerinin
ülkemizin tarihi ve doğal zenginliklerini görmek
amacıyla, profesyonel rehberler eşliğinde düzenlen-
miştir. Bu gezideki diğer bir amaç da başarılı öğren-
ciler için motivasyon sağlamaktır.

KKARADENİZ GEZİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi
Genel Müdürlüğünün Başlattığı ´´BİR
FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLAN-
DIRMA PROJESİ ´´ kapsamında okulu-
muzun bahçesinde ağaçlandırma
çalışması gerçekleştirdik.

Velilerimizin de katıldığı  “Bir fidan
bin gelecek” parolasıyla gerçekleştirilen
fidan dikme etkinliğinde renkli görüntü-
ler yaşandı. Öğrenciler büyük bir istekle
fidan dikimini gerçekleştirirken bir fida-
nın bin yaşam kaynağı olduğunu mutlu-
lukla kavradılar. "Bir Fidan Bin
Gelecek" adıyla yola çıkan öğrenciler

ayrıca "Kıyamet kopu-
yor olsa bile elinizdeki
fidanı dikin" hadis-i şe-
rifini de hatırlatarak ya-
şadıkları mutluluğu dile
getirdiler.

OKULUMUZ
RENKLENİYOR pro-
jesi kapsamında okul
bina duvarları resim ve
çeşitli figürlerle renkle-
niyor. Bu projede öğret-
men-öğrenci işbirliği ile
yapılacak olan okul du-

varlarını renklendirme
çalışmaları, öğrencilere
grupla iş yapma becerisi
kazandırılacak, arkadaş-
larıyla ilişkilerini güç-
lendirecek, resim
yaparak aynı zamanda
çevresi ile iletişimde gi-
recektir. 

Renkli ve güzel gö-
rünümlü ortamlar ço-
cuklar arasındaki
iletişimin güçlenmesine
katkı sağlar

OKULUMUZ YEŞİLLENİYOR

Okulu-
muzda TÜBİ-
TAK’ın desteği
ile bu yıl ilki
düzenlenen
TÜBİTAK
4006 Bilim
Fuarı başarı ile
gerçekleştiril-
miştir. Hepimi-
zin bildiği
üzere bilim fu-
arları öğren-
meye istekli,
merak eden,
araştırmacı, bi-
linçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan
öğrenme metotlarından biridir. Bu tür et-
kinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birle-
şimidir. 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 gerçekleşti-
rilmiştir. Bu projelerde büyük emek veren
öğrencilerimizle proje sonunda kutlama
yapılmıştır.

TÜBİTAK BİLİM FUARI

devamı 2. sayfada



Arkadaşlar, yarın mutlaka birileri de
bizi anacak, bizi anlatacak. Nasıl anılmak,
nasıl anlatılmak bizi mutlu eder? Geçen
yılki öğrencilerimizin yerinde olsaydık
kendimizi nasıl anlatır-
dık? “Ben geçen meslek
hayatımda şu öğrencile-
rimin kahramanıyım.
Onların hayatına dokun-
dum. Benim sayemde
hayatı pozitif olarak de-
ğişti dediğiniz kaç öğ-
rencimiz var? Böyle
öğrencilerimiz olsun is-
temez miyiz? Eğer isti-
yorsak bilmeliyiz ki bu
bizim elimizde. Sadece
biz kendimizi kahraman
yapabiliriz!

Çok değerli meslek-
taşlarım, bizler bugün
emeğimizin karşılığını
devletimizden alıyoruz
ve mesleğimizi yönetici-
lerimizin tutum ve dav-
ranışları altında icra
ediyoruz. Ama biz hizmeti öğrencilerimize
veriyoruz. Daha açık haliyle ders ücretini
babasından alıyoruz ama dersi çocuğa ve-
riyoruz. O nedenle bize verilen paranın az-
lığı ya da çokluğu sahte ya da gerçek
olması bizi ve velilerimizi, yöneticilerimiz
ilgilendiriyor. Ama bizim verdiğimiz der-
sin niteliği öğrencilerimizi ilgilendiriyor.
Onun için bizim veliye ya da yöneticimize
kızarak, küserek çocuğa verdiğimiz dersi
savsaklama hakkımız yok. Kime kızıyor
ya da küsüyorsak meselemizi onunla hal-
letmeli ama biz bir başkasının meselesi,
sorunu olmamaya özen göstermeliyiz. 

Hipokrat yemini etmiş doktor gibi
mesleğimizi icra ederken hiçbir kurumun,
kişinin ya da olayın etkisinde kalmadan
profesyonel bir anlayışla mesleğimizi icra
etmeliyiz. 

Öğrencinin kim olduğu, okulun nerde
olduğu, idarecilerin bize nasıl davrandığı
bizi etkilememeli.

Arkadaşlar, geçen yılın geçip gittiği
gibi bugün başladığımız bu eğitim ve öğ-
retim yılı da kısa bir süre sonra bitecek ve
tarih olacak. Bizler bu süreçte yazdığımız
gerçek yaşam hikâyeleri ile ya tarih olaca-
ğız ya da bir tarih yazacağız.

Eğer tarih olmak yerine “tarih yaz-
mak” istiyorsak; bizler kendi çocuklarımız
için nasıl bir öğretmen hayal ediyorsak
bize emanet edilen çocuklar için de öyle
öğretmen olmak zorundayız. 

Çünkü biz hayata ne verirsek hayatta
bize onu verir. Elma bahçesi dikip armut
toplayan yoktur Senirkent’te.

Fetihler gerçekleştirecek Fatihler ye-
tiştirmek istiyorsak Akşemseddin olmayı
göze alabilmeliyiz. Konuşmamızla, bilgi-
mizle, mesleğimize olan ilgimizle, kılık ve

kıyafetimizle öğrencileri-
mize, öğrenci velilerimize rol
ve model olan “örnek bir
insan” olduğumuzu aklımız-
dan çıkarmamalıyız. Her bir
davranışımızla mesleğimize
itibar kazandırdığımızı ya da
mesleki itibarımızı zedeledi-
ğimizi unutmamalıyız. Öğ-
rencilerimizden,
velilerimizden, meslektaşları-
mızdan beklediğimiz tutum
ve davranışları öncelikle ken-
dimiz sergileyebilmeliyiz.
Gerektiğinde onlara “Benim
gibi” ile başlayan cümleler
kurup “saygılı ol benim
gibi”,  “dürüst ol benim
gibi”, “çalışkan ol benim
gibi” diyebilmeliyiz.

Tüm bunları gerçekleşti-
rebilmek aslında hiç de zor

değil. Şu üç şeyi yapabilirsek tüm mesele
hallolur. 

Birincisi kendimizi iyi tanımalı, “ben
kimim ve niye varım” sorusuna anlamlı
cevaplar verebilmeliyiz. 

İkincisi hedef kitlemiz olan öğrencile-
rimizi iyi tanımalı ve onların bizlerden
beklentisinin farkında olmalıyız. 

Son olarak ta onların beklentisine
cevap verebilmek için kendi konforumu-
zun dışına çıkabilmeyi göze alabilmeliyiz.
“Önce ben” demeyip “önce bana emanet
edilen” diyebilmeliyiz.

Son cümle olarak Hünkar Hacı Bek-
taş-ı Velinin şu desturunu hiç aklımızdan
çıkarmamalıyız.

“Oturduğun yeri pak eyle, kazandığın
lokmayı hak eyle” hak eylemeliyiz ki
akşam rahat uyuyalım. Çünkü rahat bir
uyku, rahat bir yastıkla değil; rahat bir vic-
danla uyunur. Şunu da unutmamalıyız ki
içinde yaşadığımız toplum bizden razı de-
ğilken rahat olan vicdan, vicdan değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize
sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir eğitim
öğretim yılı diliyorum ve diyorum ki;

“Ben öğrenci, sen öğretmen; 
Başarırsam hüner senin,
Kazanırsam zafer senin
Ama birde kaybedersem
Yok diyecek başka sözüm; 
Yorum senin, yorum senin öğretme-

nim”
Hüseyin TURAÇ
Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Turaç’ın
yeni Eğitim ve Öğretim yılı mesajı

öğretmenlerimizin genel tutum ve davra-
nışları ile sosyal medya kullanımı, okulları-
mızın web siteleri, TUBİTAk ve ulusal ajans
projeleri başta olmak üzere okullarımızdaki
projeler, eğitim öğretimde başarıyı artırmaya
yöneli,k çalışmalar, DYK kursları, okulların

temizliği ve tertip düzeni, okul kantinleri ve
pansiyonlarındaki hijyen kuralları, ilçe gene-
linde görev yapacak kurul ve komisyonların
oluşturulması konularında ayrıntılı görüşme-
ler yapılarak bu konularda yapılacak çalış-
malar karara bağlandı.

SENE BAŞI EĞİTİM KURUMLARI ve OKUL
MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Okulumuz tarafından öğrencilere iftar
yemeği verildi. 

Senirkent Anadolu İmam Hatip Lisesi
bahçesinde düzenlenen iftar programında
okulumuz personelinin hazırladıkları ye-
meği okulumuz öğrencilerine ve velilere
ikram etti.

İftar saatinden önce okul bahçesinde
toplanan öğretmen ve öğrenciler hep bir-
likte iftar için saati için hazırlık yaptı. Biz
öğretmeniyle, öğrencisiyle, personeliyle ve

idarecileriyle büyük bir aileyiz. 
Bunun en güzel örneğini bugün yine

verdik. Okulumuz öğretmen arkadaşlar da
bugün buraya gelerek öğrencilerimizle bir-
likte ellerinden gelen yardımı yaptı. Ortaya
böylesine güzel bir tablo çıktı. Öğrencileri-
miz de bu uygulamadan çok memnun
kaldı. İnşallah bu tür güzel etkinliklere
devam edeceğiz. Program, yemekten sonra
okul bahçesinde içilen çay ve sohbet ile
sona erdi.

İFTAR YEMEĞİ

Velilerimizin  katılımı ve
yardımıyla  öğrencilerimizle
aşure yaptık. Aynı zamanda
paylaşma ve yardımlaşmanın
önemi hakkında öğrencilere
bilgi verildi. 

Aşure Gününü hazırlayan
5 yaş grubu  Öğretmenleri-
mizden  Fatime TÜRKMEN

ve velileri diğer öğrencileri-
mize, velilerimize ve öğret-
menlerimize aşurelerinden
ikram ettiler. 

Öğretmenimiz Burcu KA-
MAN’nın düzenlediği  İlköğ-
retim Haftası tüm
öğrencilerin ve öğretmenlerin
katılımıyla coşkuyla kutlandı.

BÜYÜKKABACA ANAOKULU

T.C Isparta va-
liliği, Senirkent
kaymakamlığı, Bü-
yükkabaca mesleki
ve teknik anadolu
lisesi Büyüklabaca
belediye başkanlı-
ğının mesleki ve
teknik anadolu li-
sesi acilmasi için
yeni bir bina tahsis
ederek talepte bu-
lunması ve milli

eğitim bakanlığı
tarafından uygun
görülmesi ve
tarim alanı açıl-
ması konusunda
fikir birliğine varı-
larak gerekli bina
tahsisleri ve gö-
revlendirmeler ya-
pılarak 2018-2019
eğitim öğretim yi-
linda faaliyete
geçmiştir.

BÜYÜKKABACA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKKABACA ORTAOKULU

Öğrencilerimize günün anlam ve önemiyle alakalı videolar
izletildi, şiir ve yazılar okundu. Başta öğretmenlerimiz olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ
VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Okulumuzda İlköğretim Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı.

Muharrem Ayı münasebetiyle geleneksel
hale getirdiğimiz aşure günü etkinliğimizi bu yıl
da gerçekleştirdik. Sınıf öğretmenimiz Kazım
KARAARSLAN başta olmak üzere tüm öğret-
men ve okul personelimizin katkılarıyla hazırla-
nan aşure, okulumuz öğrencilerine dağıtıldı.
Ders başarısının yanı sıra kültürel etkinliklere
de önem verilen okulumuzda öğrenciler hem is-
tedikleri kadar aşure yeme imkanına sahip oldu-
lar hem de öğretmenlerimiz tarafından yapılan
bilgilendirme ile aşure, kültürel değerler ve top-
lumsal birlikteliğin önemi gibi konularda bilgi
sahibi oldular. Yapılan etkinlikte emeği geçen
tüm öğretmen, veli ve okul personellerimize te-
şekkür ederiz.

GELENEKSEL AŞURE
GÜNÜ ETKİNLİĞİMİZİ

GERÇEKLEŞTİRDİK

CUMHURİYET İLKOKULU

Haziran ayında okulların kapanması ile birlikte 2018-2019
Eğitim Öğretim Yılı’na okulumuzu hazırlamak ve geliştirmek
adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün katkılarıyla yıllardır çeşitli sorunlara sebep olan
okul çatımız tamamen yenilendi. Okulumuzun oluk sistemi
kontrol edildi ve gererken onarımlar gerçekleştirildi. Bununla
birlikte okulumuzda eğitim gören anasınıfı öğrencilerinin
okulda eğlenceli zaman geçirmesi için oyun odası açıldı. Ana-
sınıfı ve 1. sınıfımız boyandı. Anasınıfımız yeni baştan dekore
edildi. Sınıflarımızda bulunan kırık ve aşınmış öğrenci sıraları
tamir edildi.  Bazı sınıflarımızın kapılarına kapı giydirme çalış-
ması uygulandı. Okul bahçemize çeşme yapılması planlandı ve
ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldı. Yaklaşık üç aydır boş
kalan okul koridorlarımız öğrencilerimizle buluşmaya hazır.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı tüm öğrenci, öğretmen ve veli-
lerimize hayırlı uğurlu olsun.  

OKULUMUZDA TATİL BOYUNCA
YAPILAN ÇALIŞMALAR



DR. TAHSİN TOLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Dr.
Tahsin
Tola Mes-
leki ve
Teknik
Anadolu
Lisesi bi-
nasında
yapılan ta-
dilat çalış-
maları
sona erdi.
Yeni eğitim-öğretim yı-
lına yetiştirilen bina-
mızda öğrenci ve

öğretmenlerimiz daha bir
keyifle ders işliyor. Tadi-
lat çalışmalarından sonra
daha ferah görünen bir

okula kavuştuk.
Umarız okulumuzun

fiziki ortamının iyileştir-
mesi önümüzdeki yıl-

larda da devam eder.
Daha güzel bir okul orta-
mında güzel nesilleri ye-
tiştiririz.

OKULUMUZ YENİLENDİ

Okulumuzda  "Gazilik ve Şehitlik" konusunda "Gazi-
ler Günü Belgeseli" izletildi. Ayrıca Tarih Dersi Öğretme-
nimiz Elvan AYAZ şehitlik ve gazilik konusunda
öğrencilerimizi bilgilendirdi. Tüm öğretmenlerimiz de bu
hususta yapılan etkinliklere katılım sağladılar. 

GAZİLİĞİN VE ŞEHİTLİĞİN
ÖNEMİ VE SAYGINLIĞI

"Bana Göz Kulak Olur Musun?" 

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temenni-
siyle Senirkent Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin
TURAÇ okulumuzu ziyaret etti. Bu ziyarette sınıfları ge-
zerek öğrencilerle bir araya geldi ve onları dinledi. Öğ-
rencilerin bu ziyaretten oldukça memnun oldukları
görüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ziyaretinden
ötürü teşekkür ederiz.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ
OKULUMUZU ZİYARET ETTİ

Senirkent İlçe kütüp-
hanesinde göreve başla-
yan Kütüphane Müdürü
Sayın Engin ULUSOY´un
okulumuzu ziyaretinden
sonra Türk Dili ve Edebi-
yatı dersini kitapların ara-
sında işlemeye karar
verdik. Okulumuza yeni
başlayan 9. sınıflara yöne-
lik sürdürdüğümüz
"Uyum Programı" kapsamında Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşegül
AĞUR´un gözetiminde öğrencileri-
mizi ilçe kütüphanesine gö-
türdük. İlçe kütüphanesinde
bize eşlik eden Ulusoy, öğ-
rencilerimize kütüphaneyi
gezdirmenin yanı sıra kütüp-
hane kurallarını anlattı. Ar-
dından öğrencilerimizin
önceden doldurmuş olduğu
formlarla kütüphaneye kayıt
işlemlerini gerçekleştirdik.
Yeni eğitim-öğretim yılının

başında her öğrencimizin kütüphane-
nin imkânlarını tanımasının ve kitaba
kolayca ulaşmasının yolunu açtık.

Kütüphaneyi ziyaret eden öğ-
rencilerimiz raflardaki kitap-
ları yakından inceledi. Bu
ziyaretin öğrencilerimizde
okuma sevgisini artırmasını
ümit ediyoruz. Ayrıca kütüp-
hane müdürümüzün tüm öğ-
rencileri kütüphaneye
beklediğini de buradan belirt-
mek istiyoruz. Kütüphanenin
çeşitli ortak projelerle daha

sevilen ve ziyaret edilen herkesi ki-
taplarla buluşturan bir yer olmasını
temenni ediyoruz. Bu eğitim-öğretim

yılında okulumuzdaki diğer
öğrencileri de kütüphane ile
buluşturmayı düşünüyoruz.
Bu ziyarette bize ilgisini esir-
gemeyen ve kütüphanenin
daha aktif kullanılan bir
mekân olması için emek har-
cayan Kütüphane Müdürü
Sayın Engin ULUSOY´a Dr.
Tahsin Tola ailesi olarak te-
şekkürü bir borç biliyoruz.

KÜTÜPHANEDE UYUM PROGRAMI

Millî Eği-
tim Bakanlığı
Mesleki ve
Teknik Eğitim
Genel Müdür-
lüğüne Bağlı
Okullar Arası
Kitap Okuma
Etkinliği dü-
zenlenmiştir.
Bu kapsamda
öğrencilerimiz
aşağıda isim-
leri belirtilen 5
adet kitabı, et-
kinlik takvimi doğrultu-
sunda okumuştur. Bu
kitaplardan öğrencileri-
miz değerlendirmeye tabi

tutulmuştur. Bu kitaplar
ise şunlardır:

1. Fatih Harbiye (Pe-
yami SAFA)

2. Fareler ve İnsanlar

(John STEİNBECK)
3. Çalıkuşu (Reşat

Nuri GÜNTEKİN)
4. Başarı Şimdi Asla-

nın Ağzında (Sakıp SA-
BANCI)

5. Memleket Hikaye-
leri (Refik Halit KARAY)

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar Arası Kitap
Okuma Etkinliği Değerlendirme Sınavını Okulumuzda Tamamladık

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başı öğretmenler ku-
rulunda aldığımız kararla artık okulumuzda okuma saati
yapıyoruz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimiz aynı ders
saatinde kitap okuyor. "Okuyan Okul" hedefiyle yola
çıktığımız etkinlikte çeşitli ödüllendirmelere de yer ver-
meyi düşünüyoruz. Ayın ve yılın en çok kitap okuyan
öğrencilerine yönelik çeşitli sürprizler yapmayı planlıyo-
ruz. Ekim ayında okul kütüphanemizin aktif kullanılabil-
mesi için çeşitli aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Okuma
saati ile de öğrencinin kitaba ihtiyacının artmasını ve
okuma sevgisini onlara aşılamayı bekliyoruz. Okuma
saatinden beklediğimiz verimi alabilmek dilekleri-
mizle….

"OKUYAN OKUL" PROJEMİZLE ARTIK
OKUMA SAATİMİZDE KİTAP OKUYORUZ

28 Eylül Cuma Günü "Hareketli Yaşam Hastalıksız
Yaşam" sloganıyla Senirkent sağlık personelleri ile bir-
likte öğrenci ve öğretmenlerimizle sağlıklı yaşam yürüyü-
şüne katıldık. 

"HAREKETLİ YAŞAM 
HASTALIKSIZ YAŞAM" 

SLOGANIYLA YÜRÜYÜŞTEYİZ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında göreve başlayan
yeni müdür yardımcılarımızla açılış törenimizi gerçekleştir-
dik. Törende açı-
lış konuşmasını
yeni müdür yar-
dımcılarımız
yaptı. Pansiyon-
dan sorumlu
müdür yardımcı-
mız Meslek Ders-
leri Öğretmeni
Demet MACİT oldu. Öğrenci işlerinden sorumlu müdür
yardımcısı ise Meslek Dersleri Öğretmeni Tuncay TUNÇ-
BİLEK oldu. Yeni görevlerinde meslektaşlarımıza başarılar
dileriz. Onların açılış konuşmalarının ardından 2017-2018
eğitim- öğretim yılında okulumuzun ortağı olduğu "Bana
Göz Kulak Olur Musun?" e-twinning projesinde görev alan
öğrencilerimize belgelerini verdik.

GENÇALİ İLKOKULU VE ORTAOKULU

Okullar eğitim ve öğ-
retim yuvası olarak; dün-
yayı, bilimi, gelişmeyi
öğretirler. Bilgiye ulaşma
yolu okullarda öğrenilir.
Cumhuriyetimizi bizlere
armağan eden Atatürk’ü
okullarda daha iyi tanırız.
Vatan sevgisini, iyi insan
olmayı, doğru davranış-
ları hep okulda öğreniriz.
Bu nedenle okula gelmek,
okuldan yararlanmak
insan hayatında çok
önemlidir. 2018-2019 eği-
tim- öğretim yılı öğret-
men ve öğrencilerimizin
okullarına tekrar kavuşması sebebiyle sevinç ve coşku ile karşılandı.
Okulumuzun 8.sınıf öğrencileri okula yeni başlayan minik birinci
sınıf öğrencilerimize çiçek vererek ‘ Okulumuza Hoşgeldiniz ‘ dedi-
ler.  Okul müdiremiz Gülbeden Şahin’in konuşması ile başlayan
programımız, ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ve
şiirlerle devam etti. Ayrıca yeni eğitim öğretimde öğrencilerimizin
daha rahat olmaları için velilerimizin isteği ile ve Okul Aile Birliği-
mizin kararı ile önlük yerine formaya geçildi. Öğrencilerimiz bu de-
ğişiklikten dolayı Okul Müdiremize teşekkür etti.

İLKÖĞRETİM HAFTASI 
COŞKU İLE KUTLANDI
İLKÖĞRETİM HAFTASI 
COŞKU İLE KUTLANDI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZÜN
OKULUMUZU ZİYARETİ

Eğitim ai-
lede başlar.
Çocuğun ha-
yatı boyunca,
öğreneceği
bilgiyi işleye-
cek, bilgiden
bilgi üretecek,
bilgiden
katma değer
üretecek olan
kişiliğinin ge-
liştiği yer ai-
ledir. Daha
sonra bilginin
kalıcılığını ve
devamlılığı-
nın sağlandığı
yer ise okul
dur. 

Okulu-
muzu güzel-
leştirmek ve
öğrencilerimize daha iyi şart-
larda eğitim-öğretim   imkanı
şunmak en birinci hedefimiz-

dir. Köy okulu olarak fiziki
şartlarımızı geliştirmek için
ise yaz tatilinde okulumuzun
sıva ihtiyacı olan yerlerini

yaptırdık. Ay-
rıca okulumuz
personelleri
Faik ÇELİK ve
Ferdi UYSAL
sınıfları bo-
yadı. 

2018-2019
eğitim öğretim
yılına fiziki
şartlarımızda
iyileşmeler ya-
parak başladık. 

Bu Eğitim
öğretim yılında
da ‘Her şey
Onlar için’
diyen okul mü-
düremiz eğitim
öğretimde köy
farkını ortadan
kaldırmak için
öğretmenleri-

mizle birlikte elimizden gele-
nin en iyisini yapacaklarını
belirtti. 

Senirkent İlçe
Milli Eğitim Müdürü-
müz Sayın Hüseyin
Turaç okulların açıl-
dığı ilk  hafta okulu-
muzu ziyaret ederek
yeni eğitim öğretim yı-
lımızda öğretmen ve
öğrencilerimize başarı-
lar diledi. Öğrencileri-
mizle sohbet ederek
güzel dilek ve temen-
nilerini aktaran müdü-
rümüze okulumuza
yapmış olduğu ziyaret-
ten dolayı ve okulu-
muza vermiş olduğu
her türlü destekten do-
layı teşekkür ederiz.

HER ŞEY ONLAR İÇİN



Zübeyde Hanım Ana-
okulu olarak Okulumu-
zun ihtiyaçları
doğrultusunda okulumu-
zun çatı tamiratı Senir-
kent İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından
yaptırıldı. 

Okulumuz bahçesine
Senirkentli bir hayırsever tarafından çeşme yaptırıldı. Ha-
yırsever vatandaşımıza okulumuz adına teşekkür ediyoruz.

Okulumuzun öğrenci tuvalet ve lavaboları yenilendi ve
çocuklarımızın Okul Öncesi yaş seviyelerine uygun hale ge-
tirildi.

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU TURAN İLKOKULU 

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU 
2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM 

YILINA HAZIR…

2018/2019
Eğitim Öğre-
tim yılında da
sürpriz proje-
lerle devam
ediyoruz….
Okulumuz
bahçesinde bu-
lunan 500 met-
rekarelik beton
alana çocuk
trafik eğitim
parkuru yapıyoruz… Ço- cuklarımızın Trafik bilincini okul öncesi eğitim çağında

geliştirmelerini ve
onları “Gelecekte
Güvenli Trafik” slo-
ganıyla yetiştirmeyi
hedefliyoruz. Ayrıca
Tüm ülkemiz gene-
linde olduğu gibi
okulumuzda da Milli
Eğitim Bakanlığımı-
zın yürütmekte ol-
duğu “KIRMIZI
DÜDÜK” projesine

destek veriyoruz.

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU
ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKURU

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının açılışı  okulu-
muzda 10 eylül 2018 pazartesi günü öğrenciler öğrenci
velileri öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Hüseyin TURAÇ'ın katılımı ile yapılan tören ile
yapıldı.

İlköğretim Haftası 20 eylül 2018 Perşembe gün
Kaymakam İlçe Milli Eğitim Müdür Daire Amirler Okul
Müdürleri Öğrenciler Öğretmenler ve Velilerin Katılımı
ile coşkulu biçimde kutlandı.

Okulumuz bahçe-
sindeki eski
çeşme yıkılarak
yerine Ayşe -
Mehmet KUCUR
isimli Hayırsever
vatandaşların ba-
ğışı ile yeni ve
görünüşü güzel
bir çeşme ya-
pıldı.Allah yaptı-
ranlardan razı
olsun

Okulumuzda Muharrem Ayının 10. günü olan 20
Eylül 2018 Perşembe günü İlköğretim Haftasına mü-
takiben Aşure dağıtımı yapıldı.

Yükseliş Ortaokulu, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’deki
68 öğrenciden 10’u Fen Liselerine, 3’ü Sosyal Bilimler li-
sesi olmak üzere toplam 13 öğrencimiz hayallerindeki li-
selere yerleşmeye hak kazandı. Öğrencilerimizi, ailelerini
ve öğrencilerimizin başarılı olmalarında katkıları çok
büyük olan öğretmen kadromuzu kutluyoruz.

Öğrencilerimizi Sınavlara hazırlanırken öğretmenleri-
mizin tavsiyelerini önem verdik.  Düzenli çalışmalar ya-
pıldı ve sürekli eksiklerimizi tespit ederek ilerledik.
Öğrencilerimizin motivasyonunu sürekli yüksek tuttuk,
okulda yapılan ek hafta içi ve hafta sonu çalışmalarını
takip ederek başarıya ulaştık. Kazanım sınav sonuçlarına
göre hemen etüt, dikkat ya da rehberlik çalışması yapılı-
yor. Yıl boyunca yapılan kazanım değerlendirme sınavla-

rında öğrencilerin sorumlu olduğu kazanımlardan sorular
sorularak öğrencinin konu eksiklerine yönelik çalışmalar
sürekli yapıldı. 

Yükseliş Ortaokulu olarak başarımızı yeni Eğitim Öğ-
retim yılında da devam ettirmek istiyoruz. Bu amaçla ek-
siksiz olarak eğitim kadromuzla yeni eğitim ve öğretim
yılına hazırlığımızı yaptık. Yeni eğitim öğretim yılımızın
hepimize hayırlı olması diliyoruz.

Okul olarak öğrencilerimizin daha iyi bir
eğitim almaları konusunda çalışmalarımıza
aralıksız devam ediyoruz. Daha kaliteli eği-
tim öğretim için her geçen gün kendimizi
daha da geliştirerek var gücümüzle; geleceği-
miz olan çocuklarımızın hizmetinde olmaya
devam edeceğiz. Bu sebeple yaz dönemini en
iyi şekilde değerlendirdik.

Okulumuzda öğrencilerimizi yeni eğitim
öğretim yılına hazırlamak için Yaz Dönemi
Destekleme ve Yetiştirme Kursları planlandı
ve yapıldı. Öğrencilerin tercihlerine göre be-
lirlenen derslerde açılan kurslarla öğrenciler hem 2018-
2019 eğitim-öğretim yılına hazırlandı hem de bilgi ve
becerilerini geliştirdi. 

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize daha iyi
hizmet verebilmek için sıralarımızın üzerleri zımparalana-
rak verniklendi, tüm bakımları yapıldı. Okul giriş-çıkış ka-
pılarımız İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun hale getirildi.
Atatürk Büstü ve kaidesi boyanarak daha güzel bir görü-
nüme kazandı. Okumuz kütüphanesi düzenlenerek okuma
sınıfı şeklinde düzenlendi.

Kurum kültürünü geliştirmek amacıyla öğretmenleri-
mizle kahvaltı etkinliği düzenlendi. Okulumuza öğretmen-
lerimizin Yükseliş Ortaokulu ailesi olarak bir masa
etrafında birleşmesinin eğitim öğretim kalitemizi daha da
arttıracağı inancı ile öğretmenlerimizle bu tür faaliyetleri-
miz aralıksız olarak devam edecektir.

Okulumuza yeni kayıt olan 5´inci sınıf öğrencileri-

mize uyum eğitimi yapıldı. Görevli öğretmenlerimiz eşli-
ğinde, okulumuz hakkında bilgilendirilme, tanışma etkin-
likleri vb. çalımalar yapıldı. Öğrencilerimiz yeni girdikleri
eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda
bulunulması amacıyla  uyum eğitimi çalışmamız planla-
maya uygun olarak tamamlandı.

Öğrencilerimiz okula başladıkları gün, sıralarında üc-
retsiz dağıtılan ders kitaplarını bulmaları için gerekli olan
tüm hazırlıklar yapılarak yeni eğitim yılının ilk günü öğ-
rencilerimiz sıralarının üzerinden kitaplarını aldı. Emeği
geçen öğretmenlerimize ve okul yardımcı personelleri-
mize teşekkür ediyoruz.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Senirkent
Belediye Başkanımız Sayın Erol CİVELEKOĞLU’nu ma-
kamında ziyaret ettik. Ziyaretimizde öğrencilerimize hedi-
yeler verdi. Belediye başkanımıza bizlere gösterdiği
ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.

DR. İSMAİL HAKKI ÖRMECİ ANADOLU LİSESİ

Liseye Geçiş Sınavı Başarımız

AŞURE ETKİNLİĞİMİZ
Paylaş-

manın, da-
yanışmanın,
birliğin ve
sevginin
ifadesi olan
Aşure Günü
etkinliği-
mize icabet
eden; başta
Kaymakamımız Ali ERDOĞAN’a, İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Hüseyin TURAÇ’a, İlçe Yazı İşleri Mü-
dürü Tahir SAKALLI’ya, İlçe Emniyet Amiri Serap
YILMAZ ve ilçe okul müdürlerimize teşekkür ederiz.
Ayrıca Aşuremizi pişirmek için yardımda bulunan veli-
lerimize de teşekkürü bir borç biliriz. 

HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA
2018-

2019 Eğitim
öğretim yı-
lına hazır
olan okulu-
muz öğrenci
ve velilerine
hoş geldiniz
diyerek yeni
başlayan eği-
tim öğretim
yılının heye-
canını yaşa-
maktadır.
Öğrencilerimizle birlikte eğlenceli bir başlangıç yaptı-
ğımız bu dönemde İlköğretim Haftası kutlamalarına ka-
tıldık.

VİLAYETLER HİZMET
BİRLİĞİ ANAOKULU

Okulumuz bünyesinde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim
yılı hazırlıkları yaz tatili boyunca da devam etti. Yapılan
çalışmalar neticesinde okulumuz ön bahçesine kamelya
yaptırıldı, öğretmenlerimiz ve okulumuzu ziyaret eden
misafirlerimizin hizmetine sunuldu.

Okulumuz pansiyonunda geçen yılda hizmet veren
mescit 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı için tekrar dü-
zenlenip yenilenerek öğretmenlerimiz ve değerli öğrenci-
lerimizin hizmetine sunuldu.

Okulumuzun alt katında yer alan atıl odalardan bir ta-
nesi gerekli tadilatları yapılarak proje odası olarak hazır-
landı ve değerli öğrencilerimizin hizmetine sunuldu.
Ayrıca okulumuzun koridorları ve sınıfları boyanarak öğ-
rencilerimizin daha nezih bir ortamda eğitim öğretim faa-
liyetlerini yürütmeleri için gerekli ortam hazırlandı.

SENİRKENT MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

DR. İSMAİL HAKKI ÖRMECİ ANADOLU

LİSESİ ESKİŞEHİR’E GEZİ DÜZENLEDİ
Okulumuzun gezi kulübünün düzenlemiş olduğu okul

gezisi 12 Mayıs cumartesi günü Eskişehir’e yapıldı. Gezi
kapsamında, masallar diyarı Sazova, balmumu müzesi,
Odunpazarı evleri, Atlıhan kapalı çarşısı, Kurşunlu Külli-
yesi, cam yapımı atölyesi, Porsuk Çayı ve Tülomsaş ziya-
ret edilip, rehber eşliğinde bilgiler alındı.

OKULUMUZDA KARNE ÇOŞKUSU

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı, 2.Dönem sonunda;
öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin özenle hazırladıkları
karneleri heyecanla alıp, karne hatırası resimleri çektirip,
mutlu oldular.

Bu dönemin huzur, mutluluk ve başarı içinde geçme-
sinde katkı veren tüm personel ve öğretmenlerimize teşek-
kür ederiz.

Öğrencilerimizin daha
iyi ortam ve şartlarda faa-
liyetlerini gerçekleştirebil-
meleri için 2018-2019
Eğitim Öğretim yılı hazır-
lıkları çerçevesinde okulu-
muzda bir dizi bakım ve
onarım çalışması gerçek-
leştirilmiştir. Bu kap-
samda; 

İhata duvarı boyanmış
ve okul bahçesini çevrele-
yen korkular tamir edil-
miştir. Okulun ana
girişinde bulunan merdi-

venlerin tahribata uğramış
bölümleri onarılıp, eksik
olan mermerler tamamlan-
mıştır. Okulumuz ana giri-
şinde bulunan kurum
tabelası yenilenmiş, perso-
nel girişine ışıklı tabela
asılmıştır.

Yağışlı günlerde ak-
malara neden olan, zaman
içinde tahribata uğrayan
çatımız, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün desteği
ile yenilenmiştir. Yapılan
yenileme, bakım ve ona-

rım çalışmalarına verdik-
leri desteklerden dolayı
İlçe Milli Eğitim Müdürü-

müz Hüseyin Turaç’a te-
şekkürlerimizi sunmayı
borç biliriz.

OKULUMUZ YENİ EĞİTİM

ÖĞRETİM YILINA BAŞLADI
Öğrencilerin büyük bir sevinç ve heyecanla beklediği

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı zili bugün çalmaya baş-
ladı.

Okul Müdürü Ahmet BEYAZ, yaptığı konuşmada ;”
Yeni bir eğitim ve öğretime yılına daha başladıklarını,
okula sürekli devam etmeleri gerektiğini, okulun ve çev-
renin temiz tutulmasını önemsediklerini, bu konuda öğ-
rencilerin sorumluluk bilinciyle davranmalarını, bu
milletin geleceğinin gençlerin vatan ve millet aşkıyla ye-
tişmeleri gerektiğini, gençlere eğitimciler olarak güven-
diklerini ifade etti. Ahmet BEYAZ ayrıca;  “Bugünün
işini yarına değil, bir saat sonrasına bile bırakmayınız.”
Özdeyişini hatırlatarak yeni eğitim ve öğretim yılının ha-
yırlı ve başarılı geçmesi dileğinde bulunarak konuşma-
sını tamamladı.

İstiklal Marşımızın okunmasından sonra öğret-
menler eşliğinde öğrenciler sınıflara alınarak ilk derse
başladılar.

9. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN

UYUM PROGRAMI YAPILDI

Milli Eğitim Ba-
kanlığınca öğrencile-
rin kaygılarını
gidermek ve onlara
okul ortamını sevdir-
mek, öğrenme orta-
mını, öğretmenleri
ve arkadaşlarını tanı-
malarına yardımcı
olmak için uygula-
nan uyum programı
kapsamında 2018-
2019 Eğitim- Öğretim yılı başlangıcında 9. sınıf öğrencile-
rimiz sınıf rehber öğretmenleri eşliğinde " okul ve eğitim
ortamını tanıma", " arkadaşlarla oyun oynayarak kay-
naşma gibi uyum haftası etkinliklerine katıldılar.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları

YÜKSELİŞ ORTAOKULU

DR. İSMAİL HAKKI ÖRMECİ ANADOLU LİSESİ BAKIM 
VE ONARIM ÇALIŞMALARINA HIZLA DEVAM EDİYOR


