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Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Hüseyin TURAÇ ilçemizdeki lise ve
orta okullarda görevli öğretmen-
lerle okul, okul toplanarak geçtiği-
miz yıl bakanlığımızca ve ÖSYM
tarafından yapılan sınavlarda öğ-
rencilerimizin ortaya koyduğu per-
formansı değerlendiriyor.

Bu toplantılarda Müdürümüz;
“Ölçülmeyen ya da sonucu değer-
lendirilip irdelenmeyen davranış
ve faaliyetlerin hiçbir önemi yok-

tur. Yapılan her iş mutlaka güveni-
lir ve geçerli ölçüm araçları ile öl-
çülmeli ve ölçüm sonuçları uygun
kriterler ışığında değerlendirilmeli-
dir. Biz de bu amaçla çalışıp
güzel bir ürün ortaya koyan arka-
daşlarımızın bu başarıları takdir
etmek, bu başarıya ulaşılmaması
durumunda ulaşılamama nedenle-
rini tespit etmek amacıyla her
okulumuzu kendi içerisinde değer-
lendirmek istiyoruz.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ HÜSEYİN TURAÇ
ÖĞRETMENLERİMİZ İLE TOPLANTI YAPARAK SINAV

SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİYOR

devamı 2. sayfada

Tebrikat Programının ardından saat
10:00´da Senirkent Şehir Stadyumuna
geçen İlçe Protokolü Dr.Tahsin Tola
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tara-
fından hazırlanıp icra edilen kutlama
programını izledi. Törene Kaymakamı-
mız Sayın Ali ERDOĞAN, Belediye Baş-
kanımız Sayın Erol ÇİVELEKOĞLU,
Cumhuriyet Savcımız Sayın Nimet AYA-
SILI, Jandarma Komutanımız Sayın
Eser ÖZEL, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Hüseyin TURAÇ, Yazı İşleri Mü-

dürümüz Sayın
Tahir SAKALLI,
Özel İdare Mü-
dürümüz Sayın
Hüseyin GÜR-
DAL, Sosyal
Yardımlaşma
ve Dayanışma
Vakfı Müdürü
Sayın Mehmet
ÇİMEN, Nüfus
Müdürümüz
Sayın Ayten
GÜL, İlçe
Tarım Müdürü-

müz Sayın Veli Hikmet ARSLAN, İlçe
Gençlik ve Spor Müdürümüz İsmail
ŞAHİN, Ziraat Bankası Müdürü Sayın
İrfan KARGILI, Şehit ve gazi yakınları,
öğrenciler, öğretmenler ve senirkent
halkı katıldı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş-
larının manevi huzurlarında bir dakikalık
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşının okunması ile başlayan törende
ilk olarak Kaymakamımız Sayın Ali ER-
DOĞAN ve Belediye Başkanımız Sayın
Erol CİVELEKOĞLU halkın ve öğrenci-
lerin bayramını kutladı. devamı 2’de

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI´NIN 95. YIL
DÖNÜMÜNÜ COŞKU İLE KUTLADIK
Kutlama Programı Saat 09:30´da Kaymakamımız Sayın Ali ERDOĞAN´ın
Kaymakamlık toplantı salonunda tebrikatı kabul töreni ile başladı.

29 Ekim 1923 yılın-
dan beri 29 Ekim tarihi
Cumhuriyet Bayramı
olarak kutlanır. Herbiri-
miz, bağımsızlığımızın
sembolü olan bayrağı-
mızı alır ve stadyumlara
koşarız. Herkesin eşli-
ğinde gür bir sesle İstik-
lal Marşı'nı okuduktan
sonra çeşitli gösteriler
yaparız. Herkes bu süre
boyunca elinden gele-
nin en iyisini yapar.
Bunlar hep bizim mutlu-
luğumuzu diğer insan-
larla paylaşmak içindir.

29 Ekim 1923 - Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, yeni kurulmuş ülke olan Türkiye'nin yönetimini belirlemişti. Halk kendi liderini, yöneticisini seçebilecekti.
Aynı zamanda da aday olabilecekti. Türk kadınları da çok geçmeden bu seçme ve seçilme hakkından yararlandılar, hatta birçok ülkeden önce.

Okulumuzun bakım ve ona-
rım çalışmaları geçen aylarda ol-
duğu gibi bu ayda devam etti.
Okulumuz bünyesinde yer alan
pansiyonun çatı katı
onarıldı,kırık kiremitler yenisiyle
değiştirildi.Yapılan bu çalışma-
larla öğrencilerimiz daha rahat
bir ortamda hayatlarını idame
edecekler. Çalışmalarından do-
layı okul müdürümüz Ali ÖZ-
TÜRK ve pansiyon müdür
yardımcımız Cihangir ÜNLÜ’ye

teşekkür ederiz.
Yine pansiyonumuzun kalori-

fer dairesindeki arızalı olan
kazan yenisiyle değiştirilmiştir.
Pansiyonumuz 24 saat sıcak
suyla daha sağlıklı bir ortama
kavuşmuştur.

Bu konuda bizden yardımla-
rını esirgemeyen İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Hüseyin TU-
RAÇ’a okulumuz idarecileri öğ-
retmenleri ve öğrencileri adına
teşekkür ederiz.

devamı 2. sayfada

devamı 2. sayfada

devamı 2. sayfada

OKULUMUZ YENİLENİYOR…

Büyükkabaca 75. Yıl
İlkokulu okul bahçesinde
bulunan boş kısımların
yaz tatili süresince çiçek-
lendirme çalışmaları ya-
pıldı. Büyükkabaca
Belediyesi ve Okul Aile
Birliği Başkanlığı araca-
lığı ile yetiştirilen çiçekleri
korumak için etrafına demir korkuluklar yaptırıldı.
Türkiye’nin Gül Bahçesi diye adlandırılan ilimiz Is-
parta’nın sembolü olan güllerle okul bahçemizi do-
natıyoruz. Gelecek yıl dikeceğimiz gül fidanlarını
kendi imkanlarımızla yetiştirmek için bahçede belir-
lediğimiz alanda çalışmalara başlanmıştır. 2’de

OKULUMUZ
ÇİÇEKLENİYOR

UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
BÜYÜKKABACA MTAL ' DE

Anadolu İmam-Hatip
Lisesi, Allahı Rasulü Hz
Muhammed (s.a.v.) doğ-
duğu günden beri insan-
lığa örnek olmaya ve ışık
tutmaya devam ediyor.

O rahmet peygamberi
olarak insanlığın hem
dünyasına hem ahiretine
rahmet saçarak dünya ve
ahirette huzur, mutluluk
ve kurtuluşu bizlere gös-

teriyor. Günümüzde ahi-
retin tarlası olan dünyada
ve islam coğrafyalarında
istenmeyen hadiseler ya-
şanıyorsa bu muhakkak
insanlığın Hz Muhammed
(s.a.v) den yeterince na-
siplenmediğini gösterir.
Dünyada Allahın sözün-
den sonra en değerli söz
peygamberimizin hadisle-
ridir. Öğrencilerimizin had-

isleri daha iyi öğrenmele-
rini sağlamak amacıyla
okulumuzda 40 Hadis
Bilgi Yarışması etkinliği
düzenlendi.

Bütün öğrencilerimize
ilgili hadisleri içeren bir-
çalışma planı hazırlandı.
Sınav yapılarak sınıf tem-
silcileri seçilerek lise ve
ortaokul sınıflarımız kendi
aralarında bilgi yarışma-

sına katıldı. Birincilere
anlamlı hediyelerin veril-
diği bu etkinliği hazırla-
yan başta meslek dersleri
ve din kültürü ve ahlak
bilgisi öğretmenlerimizle
birlikte emeği geçen
bütün personelimize te-
şekkür ederiz.

Allah bizleri peygam-
berimize layık ümmet ol-
mayı becerebilen bilinçli
kullarından eylesin.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerimizde demokrasi
kültürünü geliştirmek adına her sene yaptığımız
okul öğrenci meclisi seçimini 4/A sınıfı öğrencileri-
mizden Mustafa Ege COŞKUN kazandı. Yeni öğ-
renci temsilcimize görevinde başarılar dileriz.
Öğrencimizin okul başkanı seçilmek için yarıştığı
seçimde başkan adayları seçim konuşmaları yaptı-
lar, pankartlar hazırlayarak oy istediler. Yapılan oy-
lama sonucu 50 öğrencinin oyunu alan Mustafa
Ege COŞKUN seçimi kazandı.

OKUL BAŞKANIMIZI SEÇTİK40 Hadis Bilgi Yarışması



OKULA YENİ BAŞLADIM
PALYAÇO GÖSTERİSİ
Okulumuz

Senirkent Zü-
beyde Hanım
Anaokulunda
palyaço ve sihir-
bazlık gösterisi
yapıldı. Göste-
riye öğrenciler
yoğun ilgi gösterdi ve çok eğlenceli vakit geçirdiler.
Birbirinden farklı sihirbazlık gösterileriyle öğrenci-
lerin dikkatlerini çeken palyaço çocukları kahka-
haya boğdu. Okula uyum çerçevesinde
gerçekleştirilen gösteri sonucunda öğrencilerimiz
artık okula eğlenerek geliyorlar..

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okulumuzda çe-

şitli etkinliklerle kutlandı.

Daha sonra Onuncu Yıl Marşı'nı arkadaşlarımızla
omuz omuza söyleriz. Biliriz ki Cumhuriyet Bayramı hepi-
mizin, bu cumhuriyet hepimizin. İşte bu yüzden hepimiz
bekçileriyizdir.

Bu bilinçle 29 Ekim sabahı Cumhuriyetin 95.yıl dönü-
münü kutlamak için Senirkent Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle stadyumda bu mutluluğu
coşkuyla yaşadık. Hepimizin bayramını kutlu olsun.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN´ın Kutlama mesajının okunmasının
ardından günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşma Kaymakamımız Sayın ALİ ERDOĞAN
tarafından yapıldı.

Ardından öğrenciler tarafından günün
anlam ve önemine uygun şiirler okundu.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Halk
Oyunları Ekibi gösterisini sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce okulları-
mızda yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarış-
maları ile kros yarışmalarında dereceye giren
öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından
tören geçişi ile program sona erdi.

Amacımız bağcı dövmek değil
üzüm yemektir. Biz biliyoruz ki başarı
ya da başarısızlık öğrenci, aile, okul ve
öğretmen dörtlüsünün ortak eseridir.
Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesinde
de bu durum açıkça ortaya konmuştur.
Bu nedenle her türlü başarı konusunda
tek muhatabımızın öğretmenlerimiz ol-
madığını çok iyi biliyoruz. Bununla bir-
likte öğrenciye ve veliye ulaşma
noktasında en etkili öğenin öğretmen
olduğunu da biliyoruz. 2023 vizyon bel-

gesinde belirtildiği gibi “eğitim sistemi-
nin öğretmenlerin omuzlarında yüksel-
diğini ve öğretmenin niteliğini
aşamayacağını” biliyoruz. İçerisinde
bulunduğumuz 2018-2019 eğitim ve
öğretim yılı sonunda daha büyük başa-
rılara ulaşmak amacıyla bu toplantılar-
dan elde ettiğimiz verileri kullanarak
çalışmalarımızı planlayacak ve öğret-
men arkadaşlarımızın çaba ve gayreti
neticesinde mutlu sona ulaşacağız”
dedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ HÜSEYİN TURAÇ
ÖĞRETMENLERİMİZ İLE TOPLANTI YAPARAK SINAV

SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Çok değerli Senirkent Halkı ve De-
ğerli Veliler, 2018-2019 eğitim ve öğre-
tim yılına başlarken bir önceki yıl
ilçemizde faaliyet gösteren iki lisemizi
birleştirmek zorunda kaldık. Peki, neden
böyle bir karar aldık? Bu kararın gerek-
çesini siz değerli halkımız ile paylaşmak
istedik.

Değerli veliler, takdir edersiniz ki İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz ve bize
bağlı okullarımız birer devlet kurumudur.
Bu nedenle bir devlet kurumu olmanın
ciddiyeti içerisinde almış olduğumuz her
türlü kararı halen yürürlükte olan yasa
ve yönetmeliklere uygun olarak almak
zorundayız. Bizim için bağlayıcı unsur
Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatıdır. Ba-
kanlığımızın çıkarmış olduğu orta öğre-
tim kurumları yönetmeliğine göre
herhangi bir lisede, herhangi bir sınıf dü-
zeyinde sınıf açabilmemiz için en az 10
(on) öğrenciye ihtiyaç duyulmaktadır.
Ama 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı için
Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne sadece
yedi (7) öğrenci kaydolmuştu.

Yine Anadolu programında bir oku-
lun devam edebilmesi için tüm sınıflarda
toplam en az 80 (seksen) öğrenci ol-
ması gerekmekteydi. Çok Programlı
Anadolu Lisemizin toplam öğrenci sayısı
da bu sayının altında kalıyordu. Devam-
sız öğrencilerle birlikte dahi bu sayıya
ulaşamıyorduk.

İşte bu iki temel şart nedeni ile Çok
Programlı Anadolu Lisesini tamamen
kaybetmemek için Endüstri Meslek Li-
sesi ile birleştirdik. Çünkü biz bu birleş-
tirme işlemini gerçekleştirmeseydik
öğrenci azlığı nedeniyle bu okul tama-
men kapatılıp bu okuldaki öğrenciler
başka ilçelerdeki aynı tür okullara nakil
olarak alınacaktı. Birleştirme kararı sa-
yesinde “Çocuk Gelişimi” ve “Adalet”
alanlarını ilçemizde tutmayı başardık.

Dokuzuncu sınıflarda böyle olduğu
gibi ara sınıflarda da durum vahimdi. Bu

Lisemizin Anadolu Programında 10.
Sınıf hiç yoktu, 11. Sınıfta sadece altı (6)
öğrenci vardı.

Aynı Şekilde Anadolu Meslek Prog-
ramı olan Çocuk Gelişimi Bölümünde
10. ve 12. Sınıfta az sayıda öğrenci
vardı 9. ve 11. Sınıfta hiç öğrenci yoktu.

Çok Programlı Anadolu Lisesinde
durum bu iken yılların YAPI SANAT
OKULU olarak ilçemizin en eski okulu
olan Senirkent Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’ne de 2018 2019 eğitim ve
öğretim yılı için sadece ve sadece yedi
(7) öğrenci kayıt yaptırmıştı. Bu sayı En-
düstri Meslek Lisesi’ni de tehlikeye dü-
şürüyordu. Bu okulumuzda da
dokuzuncu sınıf açamayacaktık.

İşte her iki okulumuzu da bu tehlike-
den kurtarıp iki okulu tek çatı altında
toplayıp bir müdüre bağlayarak hem yıl-
ların Yapı Sanat Okulu olan Senirkent
Endüstri Meslek Lisesi’nin yoluna
devam etmesini hem de Çocuk Gelişimi
ve Adalet Alanlarının ilçemizdeki varlı-
ğını muhafaza etmiş olduk.

Öğrenci sayısındaki azalma nede-
niyle zorunlu olarak böyle bir karar
almak durumunda olduğumuzu bu kararı
almadan önce ilçe merkezimizdeki ma-
hallelerin muhtarları ile istişare edip du-
rumu kendilerine anlattık. Konuyu Milli
Eğitim Müfettişlerine de incelettik. Müfet-
tişlerde bu birleştirme işleminin gerekli
ve yerinde bir karar olduğunu rapor etti-
ler. Tüm bu birleşmenin her iki okulumu-
zun da devam edebilmesi için gerekli
olduğu kanısına vardık.

Birleşme işlemi sonrasında hiçbir
öğrencimizden ya da öğrenci velimizden
konu ile ilgili rahatsızlık veya şikâyet al-
madık. Sonuç olarak Çok Programlı
Anadolu Lisemiz kapanmadı, Endüstri
Meslek Lisesi ile birleşti. Bu birleşmenin
de tek nedeni öğrenci sayısındaki aşırı
azalmadır. Tüm Senirkent Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
NEDEN MESLEKİ ve TEKNİK

ANADOLU LİSESİ İLE BİRLEŞTİ?

29 Ekim 1923- Cumhuriyet Bayramı

Okulumuzun koridorlarındaki aydın-
latmalar yenilenmiş, bu yeniliklerle oku-
lumuz daha ferah daha bir aydınlık
ortama kavuşmuştur. Bu konuda elektrik
bölümü öğretmen ve öğrencilerimize te-
şekkür ederiz. Okulumuzun İnşaat Bö-
lümü de bu hıza iştirak etti. İnşaat
atölyesi zeminleri yeni fayanslarla değiş-
tirildi. Daha kullanışlı alanlar oluşturuldu.
Uygulamayı yapan öğrencilerimiz bece-
rilerini pratikte ve teknikte kendi bölüm-

lerinde uygulayarak kazanım sağladı.
Okul idaresi ve öğretmenleri adına öğ-
rencilerimize teşekkür ediyoruz.

SENİRKENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKKABACA ORTAOKULU

BÜYÜKKABACA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Okulumuz bahçesinde bulunan basketbol sahasının
betonundaki çatlaklar, yer yer oluşan kırılmalardan dolayı
Büyükkabaca Belediyesi ve Okul Aile Birliği Başkanlığı iş-
birliği ile bu alanın betonu yenilendi. 2018-2019 eğitim öğ-
retim yılında öğrencilerimizin keyif alarak spor
yapabilecekleri alanlar oluşturmak adına minyatür kaleler
yaptırıldı. Futbol sahasındaki mevcut kale direklerine file
takabilir hale getirildi.

Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümü okulumuzda dü-
zenlenen törenle kut-
landı. Büyükkabaca
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Bü-
yükkabaca Ortaokulu,
Büyükkabaca Ana-
okulu ve okulumuz öğ-
rencilerinin ortak
hazırladıkları program
saygı duruşu ve istiklal
marşının okunması,
Büyükkabaca Belediye Başkanı Ali İhsan Temurçin’in
günün anlam ve önemini belirten konuşması, şiirlerin
okunması, öğrencilerin hazırlamış oldukları gösterilerini
sergilemeleriyle sona erdi.

Okul bahçesinde Muharrem ayı dolayısıyla öğretmen,
öğrenci ve velilerin katılımıyla Aşure Günü etkinliği düzen-
lendi. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin
katkılarıyla temin edilen malzemelerden pişirilen aşure, et-
kinliğe katılan misafirlere ikram edildi.

OKULUMUZ ÇİÇEKLENİYOR
Büyükkabaca 75. Yıl İlkokulu

Süleyman demirel
uygulamalı bilimler üni-
versitesi rektörü sayın
prof. Dr. İbrahim diler
okulumuzu ziyarete
geldi. Büyükka-
baca belediye başkanı
sayın ali ihsan temurçin
ile okulumuzu ziyarete
gelen sayın rektör prof.
Dr. İbrahim diler ve
özel kalem müdürü öğ-
retim görevlisi sayın
ahmet aydın'ı okulu-
muzda ağırladık.
Sayın rektörümüz oku-
lumuzun fiziki yapısını çok beğendiğini, yaptığımız ça-

lışmaları takip edip,
takdirle karşıladığını
ve bize her zaman
destek olacağını
söyledi. Okulumuz-
daki öğretmenlere
kısa bir konuşma
yaptı, konuşma-
sında büyükkabaca
ve çevresinde tarı-
mın öneminden
bahsetti. Okulumu-
zun ülkemizde sayılı
okullardan olduğunu
ve önemli bir mis-
yon yüklendiğimizi

belirtti.

UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ BÜYÜKKABACA MTAL ' DE

Bir milletin ilerleme-
sinde ve sağlıklı bireyler ye-
tiştirebilmesinde en etkili
faktör bilgi edinme yollarını
öğrenebilmesidir.

Bilgi edinme yollarının
başında ise kitaplar yani

kitap okuma alışkanlığı
gelir. Bu bağlamda kitap-
lara önem veren “ Genç Fe-
nerbahçeliler Derneği”
okulumuzun kütüphanesini “
Sefa Kalya ve Ufuk Furkan
Kaplan” anısına yenilemiş-

lerdir.
Özveri ile çalışan Genç

Fenerbahçeliler, Büyükka-
baca Ortaokulu öğrencilerini
çok mutlu ederek onlara
temiz ve düzenli bir kütüp-
hane hediye etmişlerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı
ile Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Türkiye Belediyeler
Birliği Arasında “Sinemaya
Gitmeyen Çocuk Kalma-
sın” etkinliği düzenlenmiş-
tir. Buna bağlı olarak
Büyükkabaca Ortaokulu
öğrencileri Isparta mer-

kezde yer alan sine-
maya götürülerek,
öğrencilere eğlenceli
bir gün yaşama
şansı verilmiştir. Ha-
yatı boyunca ilk kez
sinamaya giden pek
çok öğrenci farklı bir
deneyim yaşamıştır.

Büyükkabaca Ortaokulu öğrencileri yine şaşırtmadı.
Gerek ilçe, gerek il, gerekse Türkiye geneli şiir, kompo-
zisyon, resim gibi sanatsal yönü ağır basan yarışma-
larda sürekli derece alan okul öğrencileri Senirkent’ de
düzenlenen “29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI” konulu
şiir yarışmasında da ilk üç dereceyi kimseye bırakmadı.
Yarışmada birinci olan Ahmet Alperen GÜL, ikinci olan
Büşra DAL ve üçüncü olan Ümmü Rabia YILDIZ Büyük-
kabaca Ortaokulunun gurur kaynağı oldu.

BÜYÜKKABACA ORTAOKULU
BAŞARIYA DOYMUYOR

SENİRKENT ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU

OKULUMUZU KÜTÜPHANESİ YENİLENDİ

BÜYÜKKABACA ORTAOKULU SİNEMADA

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI´NIN 95. YIL
DÖNÜMÜNÜ COŞKU İLE KUTLADIK

YÜKSELİŞ ORTAOKULU

Yükseliş Ortaokulu
olarak 2018-2019 Eğitim
Öğretim yılı için 18 Ekim
Perşembe günü okul
temsilci seçimini yaptık.
Öğrencilerimizin oyları
doğrultusunda 61 oy alan
8/A sınıfından Ulaş Uslu
öğrencimiz okul temsilcisi
olmuştur. Öğrencilerimize
seçme seçilmenin ve de-
mokrasinin önemi kazan-
dırıldı.

Okul Temsilcimizi Seçtik

ÖĞRENMEN PROJESİ
Okulumuz öğretmenleri olarak 8. Sı-

nıflarımıza öğle arasında etüt yapılarak
öğrencilerimizin eksik kalan konuları an-
latılıyor ve yapamadıkları soruları çözüle-
rek öğrencilerimiz öğle arası verimli bir
şekilde değerlendiriliyor. Öğrencilerimizin
geleceğimizin teminatı olduğunu biliyor
ve onları yeni sisteme, sınavlara ve ha-
yata hazırlamak için el birliğiyle çalışıyo-
ruz.

VELİ TOPLANTILARIMIZ..
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul

Aile Birliği toplantımız 11 Ekim Perşembe
günü yapılmıştır. Okul Aile Birliği başkanı
Ayhan Umutlu velimiz seçilmiştir. Okul
Aile Birliği toplantısından sonra sınıfları-
mızın veli toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Toplantılarımızda velilerle tanışılıp,
öğrencilerimiz için yapacaklarımız ve
okul başarımızı daha arttırmaya yönelik
görüşmeler yapılmıştır.

15 Temmuz Şehitleri Anma Programı yapıldı
Okulumuzda 4 Ekim Perşembe Günü

Türkçe Öğretmenimiz Amine Mutaf öncü-
lüğünde öğrencilerimizce hazırlanan 15
Temmuz Şehitleri Anma programı yapıldı.
Programda öğrencilerimizce günün
anlam ve önemine ait konuşma, şiirler
okundu, çeşitli videolar izlendi. Öğrencile-
rimize vatanımız için birlik ve beraberliğin
önemi ve bizim için şehit olan kahraman-
larımızın unutulmamasının gerekliliği vur-
gulandı.

OKULUMUZ YENİLENİYOR…



Mustafa
Kemal Atatürk
ve silah arka-
daşlarının bu
vatana bıraktık-
ları mirası koru-
mak ve yüceltmek için canla, başla çalışacak olan
bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımız 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nı abla, abi, aileleri ve öğretmenleri
ile birlikte kutladılar. ‘Beni görmek demek, mutlaka yü-
zümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim
duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız, bu kâfidir.’ Diyen
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinden ayrılmayacağız.

BAHÇE DUVARI BOYANDI
Okulumuzun Batı kısmındaki Türk

Bayraklarının bulunduğu duvar İlçemizde
görev yapan Resim Öğretmenleri tarafın-
dan DOKUN HAYATA DOKUN -GÜZEL
OLSUN OKULUN projesi kapsamında
renklendirildi. Öğretmenler tarafından du-
vara Karagöz-Hacivat, Keloğlan Nasrettin
Hoca gibi unutulmaz Türk Kahramanları
ile çiçek ,uğur böceği ve kelebek ve çizgi
film kahramanlarının resimleri ile Senir-
kent’e özgü Üzüm, Elma ve Saatin resmi
yapıldı Resimler yapılırken okulumuzdaki
bazı sınıflarda öğrencileri ile birlikte bo-
yama çalışmalarına katılarak yardım etti-
ler düz renkli kısımları boyadılar.
Öğretmenlerimize duvarı boyadıkları ve
renklendirdikleri için teşekkür ediyor ve
bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz.

Isparta Valisi Şehmus GÜNAY-
DIN köy gezileri sırasında okulu-
muzu ziyaret ederek bizleri
onurlandırdı. Öğrencilerimiz
Sayın Valimizi çiçeklerle karşı-
ladı. Öğrencilerimizle sohbet
ederek onlara hediyeler dağıttı.
Sayın Valimize okulumuza teşrif-
lerinden dolayı teşekkürlerimizi
sunarız.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. Günü
Aşure günü olarak islam alemi tarafından idrak edilir.
Birlik - beraberliğin oluşmasına ve pekişmesine vesile
olan bu gibi dini ve milli günlerin en güzel şekilde de-
ğerlendirilmesi toplum hayatımız için büyük öneme ha-
izdir.

Dini, manevi ve milli duygular birliktelik olunca
daha yoğun ve derin yaşanmaktadır. Senirkent İmam
Hatip Lisesi her sene olduğu gibi bu sene de dini ve
manevi duyguların daha derin hissedilmesi amacıyla
aşure etkinliği düzenledi. Uluborlu Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü’nden gelen misafirlerimizle birlikte bereketli
bir aşure etkinliği gerçekleştirdik. Aşure gününde biz-
lere katılan bütün misafirlerimize ve bu etkinlikte
emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah niyetleri-
mizi saf amellerimiz salih eylesin.

SENİRKENT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Okulumuzda
özel eğitim öğ-
retmeni olarak
görev yapmakta
olan Evren
ÇELİK tarafın-
dan ilçemizde
bulunan tüm
sınıf öğretmenlerine yö-
nelik olarak okulumuzun
çok amaçlı salonunda
kapsayıcı eğitim konulu
hizmet içi eğitim çalış-
ması düzenlendi. Eğitim
süresince öğretmenler
bolca uygulama yaparak
kapsayıcı eğitim uygula-

maları hakkındaki bilgile-
rini arttırdılar. Hizmet içi
eğitim faaliyetini yürüten
Evren ÇELİK dezavan-
tajlı bireylerin eğitim sü-
recinden daha etkin
yararlanabilmesi için çok
faydalı bir çalışma oldu-
ğunu belirtti.

Öğrenci velieri-
miz Sedat KARA-
ÇAY ve Rıdvan
TOY´a okulumuzun
güzelleştirilmesi
için sağladıkları
katkılardan dolayı
teşekkür ederiz.İl-
çemizde mobilya iş-
leri ile uğraşan
Sedat KARAÇAY
ve ekibi tarafından
okulumuzda bulu-
nan eksik öğrenci dolapları tamamlandı.

Tüm öğrenci dolaplarımız elden geçirilerek kulla-
nıma hazır hale getirildi. Bunların yanında öğrencileri-
mizin güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek
öğrenci dolapları ve sınıf kitaplıkları duvara sabitlendi.

Ayrıca 1/B ve 3/B sınıfları İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü´nün katkıları ile boyandı.

Sınıfların boyanmasında desteğini esirgemeyen ve-
lilerimiz Rıdvan TOY´a, Sedat KARAÇAY´a ve ekibine
Cumhuriyet İlkokulu olarak teşekkür ederiz.

Her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler ka-
zandıracak, öğrencilerin yaşam boyu kullanabileceği,
beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi ve çevresiyle
iyi ilişkiler kurması amacıyla planlanan kurslarımız
2018-2019 eğitim öğretim yılında başlamıştır. Öncelikle
Öğrencilerimize yönelik halk kültürüne değer verilmesi,
Grup çalışmalarının önemini kavrayarak, ekip içinde
uyumlu hareket edilmesi için Dr. Tahsin Tola Anadolu
Lisesinde, Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesinde
ve Yükseliş Ortaokulunda Halk Oyunları kurslarımız
açılmıştır. Küçük yaştan itibaren öğrencilerimizin vücut-
larının esnekliğini, çevikliğini ve dayanıklılığını artıra-
rak, kontrol ve dikkat yeteneklerini geliştirmesi için
Kurumumuz bünyesinde 6 yıldır devam eden Karate
kurslarımız öğrencilerimizin yoğun katılımı ile Halk Eği-
timi Merkezimizde açılmıştır.

OKULUMUZDA KAPSAYICI
EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

CUMHURİYET İLKOKULU

ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ

VELİLERİMİZDEN OKULUMUZA DESTEK

15 Temmuz Demokrasi Za-
feri ve Şehitleri Anma Haftası
çerçevesinde okulumuz Kültür
ve Medeniyet kulübü tarafından
okulumuzda hafta boyunca çe-
şitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Açılış programında şehitler anı-
sına saygı duruşunda bulunul-
muş ve İstiklal Marşı
okunmuştur.

15 Temmuz Demokrasi Za-
feri ve Şehitleri anma konularını
anlatan broşürler bütün öğrencilere dağıtılmıştır. Hafta boyunca koridoru-

muzda bulunan televizyondan
darbe girişimiyle ilgili haber ve bel-
geseller ekrana yansıtılmış ve okul
panosunda ilgili haberler öğrencile-
rin dikkatine sunularak öğrencileri-
mizin bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.

Öğretmenlerimiz hafta boyunca
girdikleri derslerde öğrencilerimizi
bilinçlendirmiş, Milli Birlik ve bera-
berlik, Vatan Sevgisi, Demokrasi,
Yurt Bilinci gibi konularda öğrencile-
rimizle karşılıklı kısa süreli sohbet-

ler yapılmıştır.

Çağdaş bir ulusun doğum günü.
Bir çağdaşlaşma projesinin, büyük bir
atılımın başladığı gündür. Biz Cum-
huriyetle buluşuyor; onunla yaşıyo-
ruz.

Cumhuriyet yönetiminde söz mil-
letindir. Cumhuriyeti korumak, kolla-
mak ve yaşatmak her yurttaşın
görevidir. Ulu önder bu görevi yeni

nesillere şu sözleriyle vermiştir. "Ey
yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz,
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüksel-
tecek ve yaşatacak sizsiniz."

Bunun için her yıl 29 Ekimde
Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutla-
nır.Okulumuzda da Cumhuriyet Bay-
ramının 95. Yıl dönümü coşkuyla
kutlandı.

‘’HERŞEY
ONLAR
İÇİN’’Sloganı ile
çıktığımız yolda
çalışmalarımıza
son hızla devam
ederek okulumu-
zun dış cephe
boyasını yenile-
dik. Okul Aile Birliği Toplan-
tısında alınan karar ile
Okul Aile Birliği Yönetim
Kurulu Üyeleri ve değerli
velilerimizin katkısı ile oku-
lumuzun boya ihtiyacını

karşılayarak okulumuzun
dış görünüşünü güzelleştir-
dik.

Emeği geçen tüm Okul
Aile Birliği üyelerimize ve
velilerimize teşekkürleri-
mizi sunarız.

OKULUMUZDA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE
ŞEHİTLERİ ANMA ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DR. İSMAİL HAKKİRMECİ ANADOLULİSESİ

GENÇALİ ORTAOKULU

TURAN İLKOKULU

PANSİYONUMUZDA REVİR
HİZMETE AÇILMIŞTIR

Daha sağlıklı nesillerin yetişmesi gerektiğine inana-
rak öğrencilerle sağlıklı yaşama bilinci oluşturmak için
gerekli çalışmaların sonucunda okulumuza Revir ka-
zandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede pansi-
yonumuzda önemli bir eksikliği daha gidermiş
bulunuyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN YEMEK TAKIMI
Her şeyin başı sağlık anlayı-

şından yola çıkarak yemekhane-
mize porselen yemek takımı ve
yeni çatal kaşık seti kazandırmış
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İyi ve lezzetli yemek kadar, iyi
bir yemeğin sunulacağı sofranın
tasarımı ve donanımı da çok
büyük önem taşır. Bir yemeğin
sağlıklı olması, o yemeğin yapı-
mında kullanılan malzemelerden başlar ve içinde servis
edildiği tabakta son bulur. Bu yüzden kullanılan malze-
menin yanı sıra servis edilen tabağın da büyük önem
taşıdığını düşünerek öğrencilerimizin sağlığı için porse-
len yemek takımını tercih ediyoruz. Hem göze hem mi-
deye hitap ediyoruz.

OKULUMUZDA TAHLİYE VE YANGIN
SÖNDÜRME TATBİKATI YAPILDI

Okulumuzda tüm okul çalışanları ve öğrencileri-
mizle uygulamalı tatbikat yapıldı. Tatbikat gereği çalan
siren sesi ile sınıfta bırakılan öğrenciler dışında, diğer
öğrencilerin ve çalışanların okulu boşaltmaları sağlandı.
Öğrenciler kısa sürede toplanma alanında bir araya
geldi. Sınıflarda tatbikat gereği mahsur kalan diğer öğ-
renciler ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğrencilerimiz bu eğitici ve eğlenceli faaliyet ile bir-
likte yangın konusunda acil durumlarda ne yapılması
gerektiğine dair tecrübe kazanmış oldu.

Tatbikatımıza katılan bütün öğrencilerimize, bütün
çalışanlara ve bu konuda okulumuzdan desteğini esir-
gemeyen Senirkent Belediyesi İtfaiye teşkilatına teşek-
kür ederiz.

OKULUMUZDA SEÇİM HEYECANI YAŞANDI
Okulumuzda yapılan okul öğrenci Meclis Temsilcisi

Seçimi büyük bir coşkuya sahne oldu.
Ahmet TEOMAN KUZU, Ayşenur HEYBELİ, Yıldız

ALA ve Buse GÖL adlı öğrencilerimizin yarıştığı se-
çimde okulumuz öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu ka-
tılım sağlamıştır. Okulumuz 11/A Sınıfı
öğrencilerimizden Ahmet TEOMAN KUZU 114 oy alarak
başkan seçilmiştir.

Başkan olarak seçilen Ahmet TEOMAN öğretmenle-
rine ve arkadaşlarına teşekkür edip okulumuz için üs-
tüne düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine söz
vermiştir.

OKULUMUZ PANOSUNDA SEVGİ
VE SAYGIYA DAİR HERŞEY…

Okulumuz öğretmenlerinden Hatice ALPTEKİN
Ve Demet CENGİZ hocalarımızın önderliğinde öğ-
rencilerimize en önemli değerlerimizden sevgi ve
saygının önemini kavratmak amacıyla görsel içerikli
pano hazırlanmıştır.

SEVGİ; Aynı duyguda, aynı düşüncede, aynı
ortak değerlerde, aynı inançta ve arayışta bulunma
durumudur.

SAYGI; Aynı duyguda olunmasa bile, farklı dü-
şüncelerde, farklı duygularda, inanışlarda ve arayış-
larda bulunan insanların birbirine göstermesi
gereken yüce bir değerdir.

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere
bütün öğretmenlerimiz derslerinde sevgi ve saygı’
nın birlikte var olan iki kavram olduğunu birisi yokken
diğerinin olamayacağını dile getirip daha sağlıklı iliş-
kiler kurabilmek ve huzur içinde yaşamak için bu de-
ğerlerimizi içselleştirmemiz gerektiğini
vurgulamışlardır.

29 Ekim bir doğum günüdür

‘’Sinemaya Git-
meyen Çocuk
Kalmasın’’ etkin-
liği kapsamında
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün
koordinesinde si-
nemaya gitmeyen
öğrencilerimiz Is-
parta’ya sinemaya
götürüldü. Öğren-
cilerimiz çok eğ-
lenceli vakit
geçirdi.

‘’HERŞEY ONLAR İÇİN’’ ‘’Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’’

VVAALLİİMMİİZİN ZİYARETİ

HALK EĞİTİM MERKEZİ

ANAOKULU ZİYARETİ
Turan İlkokulu 3/C sınıf öğrencileri olarak, minik kalp-

lere dokunmak için Zübeyde Hanım Anaokuluna hediyeler
götürdük. Öğrencilerimiz anaokulunda minik olmanın gü-
zelliklerini tekrar hatırladılar. Küçüklüklerine dönerek es-
kisi gibi oyuncaklarla oynadılar. Minikler yeni oyuncakların
gelmesine sevinirlerken , 3/ C sınıfı öğrencileri de  onları
mutlu etmenin sevincini yaşadılar. Anaokulu Müdürümüz
Hakkı BOZAN’a okulumuz öğrencilerine gösterdiği ilgisin-
den dolayı teşekkür ederiz.

KİTAP OKUMA
Turan ilkokulu 3/C sınıfı öğrencileri olarak velilerimizle

beraber Senirkent Halk Kütüphanesini sevdirmeye çalışı-
yoruz. Her Perşembe gönüllü üç velimizle birlikte önce sı-
nıfta kitap okuyor ,sonra ,saat 14:00 14:50 arasında
kütüphaneye gidiyoruz. Çocuklarla birlikte kitaplar okuyo-
ruz. Kütüphaneyi sevdirmek için Kütüphane müdürümüz
öğrencilerle vakit geçiriyor. Hafta sonları kütüphanede
yaptığı etkinliklerden bahsediyor. Kütüphanede yapılan
etkinlikler ve Müdür beyin ilgisinin öğrenciler üzerinde
olumlu etkisinden ve katkılarından dolayı kendisine teşek-
kür ediyoruz.. 

Okulumuza uzak mahalle-
lerde  ikamet eden öğrencileri-
miz öğle arası ve okul
çıkışlarında eve giderken Bele-
diye Otobüsüne PTT nin önün-
den kurallara uyarak sıra ile
biniyorlar. Otobüse inip biner-
ken öğrencilerimize  nöbetçi
öğretmenlerimiz ile okulumu-
zun Güvenlik Görevlisi  eşlik
ediyorlar ve kurallara uymaları
konusunda uyarıyorlar .

ÖĞRENCİLERİMİZ KURALLARA UYUYOR

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU

MEVSİM SONBAHAR
Her mevsimin güzelliği kendi

içinde gizlidir. Çocuklarımız da
sonbaharın güzelliğini içlerindeki
sevgi ile birleştirdiler. Sonbaharı
yeni senede görüşmek üzere
sevgiyle uğurladılar.

KIŞLIK 
HAZIRLIKLARIMIZ

Sonbaharı uğurlarken kış
aylarına merhaba dediğimiz
şu günlerde Deniz Yıldızları
sınıfımızdaki miniklerimiz sı-
nıflarına misafir olan velimiz
ile birlikte turşularını hazırla-
dılar. 

Şimdiden hepsine afiyet
olsun.

29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI



"Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne Bağlı Okullar Arası Kitap Okuma Etkinliği"nin
il düzeyindeki sınavı 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat
14.00´te Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salo-
nunda gerçekleştirildi. Senirkent ilçesi adına okulumuzdan
üç öğrenci sınava katıldı. Umarız öğrencilerimiz bu sınavda
başarılı olarak ilçemizin il düzeyinde de derece almasını
sağlar. Bir kez daha öğrencilerimizi kutluyoruz. Ayrıca yarış-
maya ilçeden katılım sağlarken yardımlarını bizden esirge-
meyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkürü bir
borç biliriz.

19 Ekim 2018 Cuma günü okul
temsilcisi olacak öğrenciyi belirle-
mek için okulumuzdaki seçim ko-
misyonu sandık kurdu. 2018-2019
Eğitim-Öğretim yılında "Seçim Ko-
misyonu"na Müdür Yardımcısı Tun-
cay TUNÇBİLEK başkanlık
yapıyor. Tarih Öğretmeni Elvan
AYAZ ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğ-
retmeni Ayşegül AĞUR da komis-
yonda görevli diğer üyelerdir. Aday
olan üç öğrencinin temsilci olabil-
mek için kendilerini ifade edebilme-
leri için ayırdığımız süre sona
erince adaylar arasından temsilciyi
belirlemek için öğrencilerimiz oyla-
rını kullandılar. Seçim öncesinde
ve sonrasında "Okul Seçim Komis-
yonu"muz gerekli tüm tedbirleri
aldı. Üç adayın isminin yer aldığı
oy pusulaları hazırlandı. Mühür ve

kabinlerin de temin edilmesi ile
seçim güvenliği sağlanmış oldu.
Okulda seçim konusunda oluşturu-
lan bu ciddi atmosferde öğrencileri-
mizin demokrasi bilincini
geliştirmeye çalıştık. "Hak, adalet
ve demokrasi" değerlerine olumlu
etkide bulunabilmek adına çok
adaletli bir seçim olabilmesi için
tüm tedbirleri aldık. Aday öğrenciler
ve diğer öğrencilerin yapılan se-
çimden memnun oldukları gözlem-
lendi. Destekledikleri adayların kaç
oy aldığı merakla takip edildi. Oku-
lumuzda bulunan 152 öğrenciden
140 öğrencinin oyu geçerli sayıldı.
Kimi öğrencinin boş ya da geçersiz
oy kullandığı gözlemlendi. Öğrenci-
lerin hiç bir tesir altında kalmadan
oy kullanabilmeleri için kabinler kul-
lanıldı. Seçimin ardından oyların

sayımı ise adayların refakatinde
öğrenci seçim komisyonu tarafın-
dan yapıldı. Çoğunluğun oyunu
alarak kazanan isim ise; 11/A sını-
fından Fatma AYDIN oldu. Adayla-
rın isimleri ve aldıkları oyların
sayısı:

1. Fatma AYDIN: 58 Oy
2. Ayşegül YAKAR: 52 Oy
3. Ayşegül KATIRCI: 30 Oy
Okulumuzu temsil edecek olan

öğrencimiz Fatma AYDIN´ı tebrik
ediyoruz. Umarız okulumuzu en iyi
şekilde temsil eder.

İngilizce Öğretmenimiz Derya YILMAZ derslerinde
Web 2.0 Araçlarını kullanıyor. Geçtiğimiz hafta 9/A sını-
fında Plickers adlı uygulama ile dersini daha etkili bir
hale getiren öğretmenimiz bu uygulamayla öğrencilerin
dikkatini çekmeyi başarmışa benziyor.

Peki hem  çok faydalı hem de çok eğlenceli bir web
2.0 uygulaması olan Plickers nedir?

Plickers uygulaması ile klasik yöntemlerde öğrenci-
ler için sıkıcı ve korkutucu olan değerlendirme yöntem-
leri yerine çocukların motivasyonunu artıran yüksek
katılımlı ve eğlenceli değerlendirmeler gerçekleştirebilir-
siniz.  Ayrıca değerlendirmeye bütün öğrenciler katıldığı
için ders ilgisi azalmış, dersi dinlemeyen öğrencileri de
derse katmış oluruz.  Sonuçları da anında değerlendirip
dönüt verdiği için hangi öğrencinin doğru cevap verdiğini
hangisinin yanlış cevap verdiğini, hatta yanlış cevap ve-
renlerin hangi seçeneği işaretlediğini kadar 1 dakika içe-
risinde görebilirsiniz. Plickers uygulaması İos ve Android
cihazlarda çalışabilmektedir.

Plickers Web 2.0 Uygulamasını Eğitimde Nasıl Kul-
lanabiliriz?

Plickers uygulamasını konu öncesinde öğrencilerin
hazır bulunuşluklarını ölçmek için ve derse olan dikkat-
lerini toplamak için kullanabiliriz.  Eğlenceli ve kullanımı
kolay olduğu için vakit kaybına da uğramazsınız.

Plickers aracını ders veya ünite sonrasında öğrenci-
lerin konuyu öğrenip öğrenmediğini ölçmek için kullanı-
labilir. Uygulama bütün öğrencilere cevap hakkı tanıdığı
için bütün öğrencilerden dönüt alabiliyorsunuz.

Okul içi anket, yarışma, seçim  gibi etkinliklerinizde
Plickers uygulamasını kullanarak kolayca gerçekleştire-
bilirsiniz.

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münase-
betiyle düzenlenen yarışmalarda bu yıl okulumuza
yeni kupa ve madalyalar eklendi. "Cumhuriyet Ko-
şusu"nda bireysel ve takımlar kategorisinde öğren-
cilerimiz başarılarını sürdürdüler. Dereceye giren ve
okulumuzu temsil eden öğrencilerimizi tebrik ediyo-
ruz. İşte ödül alan öğrencilerimiz:

• Liseler Arası bireysel Kızlarda 3. olan 9/A
sınıfı öğrencisi Seray TURAN

• Liseler Arası bireysel Kızlarda 2. olan 9/A
sınıfı öğrencisi Hacer GÖRGÜLÜ

• Liseler Arası bireysel Kızlarda 1. olan  9/A
sınıfı öğrencisi Ümmü KAYMAZ

• Liseler Arası Kızlar Takımlar Kategorisinde
1. olan Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi takımı

Cumhuriyet demek bağımsızlık demek, halkın
kendini yönetmesi demek, Mustafa Kemal Atatürk
demektir. Cumhuriyet Bayramı her sene kutlanır-
ken tüm aziz şehitler anılmaktadır. Bu devlet onla-
rın aziz hatıraları ile inşaa edilmiştir. Bizde
Büyükkabaca Anaokulu olarak okulumuzda Cum-
huriyet Bayramını coşku ve gururla kutladık. Biz-
lere en büyük eserimdir dediği Cumhuriyetimizi
hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah ar-
kadaşlarını ne kadar büyük bir minnettarlık ve say-
gıyla ansak da azdır. Ruhları şad olsunQ

Hayvanları sevenler, insanları daha içten se-
verler. Hayvan dostları mutlu olmayı sevgide arar-
lar. Hayvanları koruyalım. Hayvanlara eziyet
etmeyelim. Büyükkabaca Anaokulu olarak ’ Hay-
vanları sevelim. Onlara yardımcı olalım’.  Düşün-
cesinden yola çıkarak Hayvanları Koruma Gününü
kutladık. Hayvanları Koruma Günü'nde öğrendikle-
rimizi yaşam boyu uygulayalım.

Okulumuzda  öğrencilerimize  Güz, hazan ola-
rak da adlandırılan sonbahar, gündüzlerin kısalıp
gecelerin uzadığı, güneşin etkisinin daha az hisse-
dildiği, serin, yağışlı günlerin arttığı, ağaçların yap-
raklarının sararıp döküldüğü, otların kuruduğu,
göçmen hayvanların daha sıcak yerlere gitmek için
göç hazırlığına başladığı, kış uykusuna yatan hay-
vanların bu dönem için hazırlık yaptığı, meyve ve
sebze çeşitliliğinin yaz meyve ve sebzelerinden kış
çeşitliliğine döndüğü yazdan kışa geçiş mevsim ol-
duğu anlatıldı.

BÜYÜKKABACA ANAOKULUDR. TAHSİN TOLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında "29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı"nı hazırlama
görevi okulumuzdaydı. Okulumuzdaki tüm idareci,
personel ve öğrenciler programın daha coşkulu bir
şekilde kutlanabilmesi için ellerinden geleni fazla-
sıyla yapmaya çalıştı. Yine işbirliği içerisinde hazır-
lıklar sürdürüldü ve program gerçekleştirildi.
Programda İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardın-
dan ilçemize yeni katılan Sayın Kaymakamımız Ali
ERDOĞAN ve Belediye Başkanımız Sayın Erol Cİ-
VELEKOĞLU halkın ve öğrencilerin bayramını kut-
ladı. Cumhurbaşkanımızın yayınladığı "Cumhuriyet
Kutlama Mesajı"nın okunmasının akabininde Sayın
Kaymakamımız Ali ERDOĞAN günün anlam ve öne-
mini belirten konuşmasını yaptı. Okunan şiirlerin ve
halk oyunları gösterilerinin sonunda resmi geçiş tö-
reni gerçekleştirildi ve program sona erdi. Umarız tö-
rene katılanlar tarafından da programımız
beğenilmiş ve Cumhuriyet ruhuna uygun bir atmos-
fer tarafımızdan oluşturulabilmiştir. Tekrar herkesin
Cumhuriyet Bayramı´nı buradan kutluyoruz. Emeği
geçen herkese de teşekkür ediyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Kutlama Programı

Okulumuzun 2017-2018 eğitim- öğretim yılında
ortaklığını yaptığı E-twinning ‘’Bana Göz Kulak Olur
musun’’ adlı proje eylül ayında Ulusal Destek Servisi
(UDS) tarafından Kalite Etiketiyle ödüllendirilmişti.
Bu ödülle Senirkent ilçesinde bir ilke imza atan oku-
lumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Cansu TEKİN
ve öğrencileri başarılarıyla İl MEM in sitesindeki ha-
berde de kendilerinden söz ettirdi. İl koordinatörü
Fatih TOY´un özenli çalışmaları sonucunda geçen yıl
ilimizde kalite etiketi alan okul sayısı 3 ten 23 e yük-
seldi ve bu okullar arasında yer alan okulumuza da
haberde teşekkür edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi tüm öğren-
cilerimiz "Cumhuriyet" konulu kompozisyon yazdı. Bu
kompozisyonlar arasından okulumuzdaki "Eser İnce-
leme ve Basın-Yayın Komisyonu" değerlendirme ya-
parak en iyi üç kompozisyonu belirledi. İlçede
yapılacak değerlendirme için okulumuzda derece
alan kompozisyonlar ve bu kompozisyonları yazan
öğrencilerimiz şunlardır:

1. "Takvimde Bir Gün" Gülfidan GÜRAĞAÇ
(11/B)

2. "Bir Arı Kovanı" Elif ÖZDEMİR (11/B)
3. "Benim Hazinem" Rabia KARABOĞA (10/A)
Okulumuzda derece alan öğrencilerimizin yaz-

dıkları kompozisyonlar ilçedeki komisyona gönderil-
miş bu komisyon tarafından ise; iki öğrencimizin
kompozisyonu ilçe düzeyinde derece elde etmiştir.
Kompozisyon yazan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyo-
ruz. Ancak okul ve ilçe düzeyinde derece alan öğren-
cilerimizi ayrıca kutluyoruz. Umarız okulumuza yeni
katılan öğrencilerimiz de aynı başarıyı yarışmalarda
gösterebilirler. Bu tarz başarıların tüm öğrencileri-
mize örnek teşkil etmesini umut ediyoruz.

İlçede kompozisyonları derece alan öğrencileri-
miz şunlardır:

• Liseler arası kompozisyon dalında 3’üncü
olan 11/B sınıfı öğrencisi Elif ÖZDEMİR

• Liseler arası kompozisyon dalında 1’inci olan
11/B sınıfı öğrencisi Gülfidan GÜRAĞAÇ

‘’Bana Göz Kulak Olur musun’’

Cumhuriyet Konulu 
Kompozisyon Yarışmasında 
Derece Alan Öğrencilerimiz

"Cumhuriyet Koşusu"nda 
Madalya ve Kupalar Okulumuza

Kitap Okuma Yarışmasında İlçemizin İlde Temsili

Kitap Okuma Yarışmasında İlçemizi Üç Öğrencimiz Temsil Edecek

PARMAKLARIMIN UCUNDAKİ ŞİİRLER E-TWİNNİNG PROJESİ

Okulumuzda verilen eğitimlerde öğrencinin yapa-
rak yaşayarak öğrenmesine destek oluyoruz. Meslek
Dersleri Öğretmeni Nevin TURHAN "Hastanın Kişisel
Bakımı" dersinde öğrencilerimize bahçede eğitim
verdi. Öğrencilerimize hijyen konusunda bilgiler verdik-
ten sonra uygulamalı olarak tüm öğrencilere ellerini yı-
kattı. Sağlık personelinin temizliği konusunda
öğrencilerin farkındalık kazanmasını sağladı. Meslek
derslerini teorik bilgi olmaktan kurtaran öğretmenleri-
miz yıl boyunca öğrencilerimize hem teoriyi hem pra-
tiği birlikte sunuyor.

Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce her yıl dü-
zenlenen liseler arası "29 Ekim Cumhuriyet" konulu
kompozisyon yarışmasına hazırlıklarımız tamamlandı.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşegül AĞUR´un
gözetiminde öğrencilerimizle "Cumhuriyet" konusunda
duygu ve düşüncelerimizi kağıda döktük. Şimdi sırada
okulumuzu temsil edecek kompozisyonları belirlemek
kaldı. Okulumuzdaki komisyonla üç öğrencinin kompo-
zisyonunu ilçemize göndereceğiz.

Değerler Eğitimi kapsamında bu ay "sevgi ve
saygı" konusunda panolar hazırladık. Panoların ardın-
dan şimdi de Meslek Dersleri Öğretmeni Nigar ŞEN-
KAL yönetiminde münazarada buluşuyoruz.
Münazaranın jüriliğini Tarih Öğretmeni Elvan AYAZ,
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Ayşegül AĞUR ile
Cansu TEKİN yapacak. 23 Ekim Salı günü münazara
okulumuzda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin yapılan bu
münazara ile kendini doğru ve etkili ifade etmesi sağ-
lanacak.

HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI DERSİNDE
SOSYAL EL YIKAMA BECERİ EĞİTİMİ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN KOMPOZİSYONLARIMIZ HAZIR

EKİM AYI DEĞERİMİZ "SEVGİ, SAYGI" İÇİN MÜNAZARADA BULUŞUYORUZ

OKUL TEMSİLCİMİZİ SEÇTİK

ASEPTİK UYGULAMALAR DERSİNDE 
YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlü-
ğüne Bağlı Okullar Arası Kitap
Okuma Etkinliği düzenlenmiştir. Bu
kapsamda öğrencilerimiz  isimleri
belirtilen 5 adet kitabı, etkinlik tak-
vimi doğrultusunda okumuştur. Bu
kitaplardan öğrencilerimiz okulu-
muzda değerlendirmeye tabi tutul-
muştur. 

Bu değerlendirmede üç öğrenci-
miz dereceye girmiştir. Okulumuz-

daki sınavın ardından ilçede yapı-
lan sınava da katılan öğrencilerimiz
başarılı olarak diğer adayları elemiş
ve ilçemizi ilde temsil etmeye hak
kazanmışlardır. Öğrenicilerimizi bu
başarılarından dolayı tebrik ediyo-
ruz.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİ-
LERİMİZ

1. Müzeyyen Merve CAN (11/A)
2. Merve METE (11/A)
3. Burcu HAZAR (11/A)

Yeni E-twinning projemizle Dr
Tahsin Tola MTAL deki öğrenciler
sosyal sorumluluk bilinciyle yetişiyor.
2018-2019 Eğitim-öğretim yılında yü-
rütücülüğü Cansu TEKİN ve Derya
YILMAZ tarafından yapılan ‘’Parmak-
larımın Ucundaki Şiirler Projesi’’
işitme engelli okullarıyla ortaklık
kurup öğrencilerin belirledikleri şiirle-

rin okunması video haline getirilmesi
ve işaret diline çevrilmesini hedefle-
yen bir sosyal sorumluluk projesidir.
Bu proje kapsamında İşitme Engelli
Okullarının ortaokul ve lise kademe-
lerinde eğitim gören öğrencilerle
sıcak bağlar kurup onların öz güven
kazanmasını ve işaret dilindeki yet-
kinliklerini geliştirmelerini, diğer okul-

larımızda ise web2 araçları gibi bili-
şime yönelik gelişmelerin yanında
öğrencilerimizin işaret dili öğrenerek
sosyal hayatta işitme engelli vatan-
daşlarımıza yardımcı olmalarını he-
deflenmektedir. Proje süresince pek
çok etkinlikler gerçekleştirilerek öğ-
rencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle
yetişmeleri sağlanacaktır.

"Aseptik Uygulamalar" dersinde
öğrencilerimiz yaparak yaşayarak
kalıcı öğrenme yapıyor. Geçtiğimiz
hafta Meslek Dersleri Öğretmenimiz
Nevin TURHAN "steril gömlek
giyme, bone ve maske kullanımı"
beceri eğitiminde öğrencileri ile ren-

kli görüntüler oluşturdu. Tüm öğren-
ciler hijyen kurallarına uygun olarak
gömlek, bone ve maske kullandı.
İleride sağlık alanında çalışacak
olan öğrencilerimiz bu uygulama ile
keyifle derslerine katılım sağladı.

Plickers uygulaması


