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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHH Vakfı Isparta İl Yönetim Kurulu 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin 
TURAÇ´ın makamında ziyaret ederek 
Hayırlı Olsun dileklerini ilettiler. Yöne-
tim Kurulu Başkanı tarafından vakfın 
faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ortak-
laşa yapılabilecek çalışmalar üzerinde 
duruldu. Vakfın şuan aktif olarak yürüt-
tüğü kampanyalar hakkında bilgi veril-
di. Özellikle “Her Sınıfın Bir Yetim Kar-
deşi Var” projesi üzerinde durularak bu 
proje kapsamında okullarımızda yapı-
labilecek çalışmalar hakkında karşılıklı 
görüş alış verişinde bulunuldu. Vakfın 
ziyaretinden çok memnun olduğunu 
belirten ilçe milli eğitim müdürümüz 
Hüseyin TURAÇ faaliyetlerini yakından 
bildiğim ve takdirle karşıladığım bir 
vakfımızın vakit ayırarak buraya teşrif 
etmesi bizleri fazlasıyla sevindirdi ve 
onure etti. İlçemizde yürüteceğiniz her 
faaliyetinizde mümkün olan her yar-
dımı sağlayarak sizlere destek olmak 
bizim görevimizdir. Bu nedenle elimiz-
den gelen her yardımı yapacağımızdan 
emin olabilirsiniz. Projelerinizin tanıtıl-
ması ve özellikle “Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var” projenizin yakından ta-
kipçisi ve gönüllü destekçisi olacağım 
dedi.

Kaymakamlığımızın desteği ile 
okullarımızda öğretmenlerimizin 
mesleki gelişimine katkı sağlamak 
ve öğrenci velilerimizin eğitimle ve 
çocuk yetiştirme ile ilgili bilgi ve 
deneyimlerini artırmak amacıyla 
kitaplık oluşturuldu. İlçemizde gö-
revli rehber öğretmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kitaplardan 
oluşan kitaplıklar okullarımıza da-
ğıtıldı. Her okulumuza 67 kitaptan 
oluşan set ve bir adet kitaplık da-
ğıtıldı. Okullarımız kendi içerisinde 
yapacakları kampanya ve faaliyet-
ler ile kitapların okunması için çaba 
gösterecekler.

Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Se-
nirkent Yönetim Kurulu Başkanı Kadir 
ARLI, yönetim kurulu üyeleri Hakkı BO-
ZAN, Muhammet Ali AKALIN  ve Ertan 
ASLANKAN İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Hüseyin TURAÇ´ı makamında  Ziyaret 
etti. Vakfın vizyonu doğrultusunda Milli 

Eğitim Bakanlığımız ile yapılan protokol 
gereği ilçemizde yapılacak çalışmalar 
hakkında ilçe milli eğitim müdürümüz 
ile istişare edildi. İlçe Milli Eğitim Mü-
dürümüz Hüseyin TURAÇ´ta bu amaçla 
yapılan çalışmalardan memmuniyet du-
yacağını söyledi.

Senirkent Yükseliş Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Ziya 
ÖRMECİ ve Yönetim Kurulu üyeleri 
Mehmet FİDAN, Erkan TÜRKER, Mu-
harrem BARDAKk, Müjdat UMUTLU, 

İHH VAKFI ISPARTA 
İL YÖNETİM KURULU

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARETLER SÜRÜYOR

Okullarımıza Öğretmenlerimiz ve Velilerimiz İçin 
KİTAPLIK OLUŞTURULDU

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI SENİRKENT YÖNETİM KURULU

YÜKSELİŞ VAKFI YÖNETİM KURULU
Şaban İLİKSİZ ve Mehmet Ali KARCI 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin 
TURAÇ´ı ziyaret ederek “Hayırlı Ol-
sun” dileğinde bulundular. Dostça bir 
ortamda, samimi bir havada geçen 

ziyarette Yükseliş Vakfı ile karşılıklı 
işbirliği içerisinde yapılabilecek çalış-
malar hakkında görüş alış verişinde 
bulunuldu. Senirket eğitimini bir adım 
daha ileriye götürmek için yapılacak 
her çalışmada birlikte istişare edilerek 
güzel kazanımlara imza atılabileceği 
konusunda ortak düşünceye sahip 
olunduğu görüldü. İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Hüseyin TURAÇ vakıfdan 
beklentilerini anlatarak her zaman bir-
likte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. 
Vakfın bu nazik ziyaretinden duyduğu 
sevinci dile getiren TURAÇ, vakfa te-
şekkürlerini iletti. Eskiden olduğu gibi 
yine Senirkent´i eğitimde bir marka 
haline getirmek için Sayın Kayma-
kamımız liderliğinde çalışmalarımızı 

devam ettireceğiz. Bu çalışmalar sıra-
sında sizleri ve desteğinizi yanımızda 
görmek bizleri memnun eder, daha 
fazla çaba göstermek için motive eder 
dedi.

Yükseliş Vakfı Başkanı Sayın Uğur 
Ziya ÖRMECİ´de İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüzün misafirperverliğinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
“birlikte çok güzel çalışmaları haya-
ta geçirebileceğimize olan inancım 
tamdır. Bu ziyaret sırasında gerek ilçe 
kaymakamımızdan gerekse de il milli 
eğitim müdürümüzden aldığımız enerji 
geleceğe dönük ümitlerimizi artırdı. 
Senirkent yararına olacak her çalış-
mada yanınızda olacağımızı bilmenizi 
isteriz” dedi

İHH İNSANİ 
YARDIM VAKFI

(www.ihh.org.tr)
Bölge, din, dil, ırk ve mezhep ay-

rımı yapmaksızın dünyanın herhangi 
bir yerinde sıkıntıya düşmüş, fela-
kete uğramış, zulüm görmüş, aç ve 
açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi 
sebeplerle mağdur olmuş, yaralan-
mış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, 
tüm insanlara insani yardım ulaştır-
mak ve bu insanların temel hak ve 
hürriyetlerinin ihlal edilmesini önle-
mek üzere 1992 yılından bu yana 
çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle 
başlayan ve 1995 yılında kurumsal-
laşan bu çalışmalar kısa sürede 5 
kıtada 135 ülke ve bölgeye yayılmış 
ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan 
bir hayır köprüsü olmuştur. Isparta 
ve Senirkent İlçemizde de faaliyet 
göstermekte olan İHH Okullarımızda 
“HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ 
VAR, İYİLİKTE YARIŞAN SINIFLAR” 
projeleri yürütülmektedir. Ayrıca 
Tüm Dünya ülkelerinin sorunlarına 
da yardım elini uzatan İHH vakfı su 
kuyuları, katarakt ameliyatları gibi 
uluslararası projelere imza atmaya 
devam etmektedir.

Tüm okul çalışanları ve öğrencileriyle uygulamalı tatbikat yapıldı. Yan-
gından nasıl korunacağı ve bununla ilgili yapılacak çalışmalar öğrencilere 
anlatıldı ve bu sayede Öğrencilerimiz bu eğitici ve eğlenceli faaliyet ile bir-
likte yangından korunma konusunda acil durum tecrübesi kazanmış oldu.

BESLENME, TEMİZLİK, HİJYEN KONULU 
PALYAÇO VE SİHİRBAZLIK GÖSTERİSİ

Okulumuz Senirkent Zübeyde 
Hanım anaokulunda temizlik hijyen 
ve beslenme konulu palyaço ve si-
hirbazlık gösterisi yapıldı. Gösteriye 

öğrenciler yoğun ilgi gösterdi ve çok 
eğlenceli vakit geçirdiler. Birbirinden 
farklı sihirbazlık gösterileriyle öğren-
cilerin dikkatlerini çeken palyaço ço-

cukları kahkahaya boğdu. Okula uyum 
çerçevesinde gerçekleştirilen gösteri 
sonucunda öğrencilerimiz artık okula 
eğlenerek geliyorlar..

MİNİKLERİMİZDEN SENİRKENT 
DEVLET HASTANESİ ZİYARETİ
Okulumuz Senirkent Zübey-

de Hanım Anaokulu öğrencileri 
Senirkent ilçe devlet hastanesini 
ziyaret ettiler.  Sağlık bilgilerinin 

pekiştirilmesi ve yerinde öğrenme 
amacıyla yapılan ziyarette Hastane 
birimleri tanıtıldı, özellikle ambu-
lans aracının siren sesi ve lamba-

ları hakkında verilen bilgiler ve su-
numlar öğrencilerin dikkatini çekti. 
Hastane gezimizde bize destekleri-
ni esirgemeyen Başhekim Hünkar 

ÖZSOY Beye, Hastane Müdüresi 
Ümmügül TOLA‘ ya, tüm doktor-
larımıza ve sağlık çalışanlarına te-
şekkür ediyoruz

YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI

 Zübeyde 
Hanım

Anaokulu



 • Büyükkabaca 75.Yıl İlkokulu

 • Büyükkabaca Anaokulu

 • Büyükkabaca Ortaokulu

Büyükkabaca Anaoku-
lu ulusal değerlerle yoğ-
rulmuş gelecek nesiller 
yetiştiriyor. 12-18 Aralık 
tarihlerinde kutlanan, yerli 
üretimin ve yerli malların 
kullanımının özendirilme-
sini amaçlayan Yerli Malı 
Haftası Büyükkabacalı 

miniklere yaşatılıp, tüke-
tilecek ürünlerin ülkede 
üretilen ürünlerden seçil-
mesinin gerekliliği anla-
tıldı.

Resmi adıyla Tutum, 
Yatırım ve Türk Malları 
Haftası olarak geçen ama 
Yerli Malı Haftası olarak 

Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmenimiz Se-
miha UYSAL yönetimin-
de okulumuz öğrencileri 

tarafından Mevlidi Nebi 
etkinlikleri Büyükkabaca 
Belediye düğün salonunda 
gerçekleştirildi. 

İlahiler ve tiyatro gös-
terileriyle yapılan kutla-
malara, okulumuz velileri 
ve kasaba halkımız büyük 

ilgi gösterdi. Başta özve-
rili çalışmalarından dolayı 
Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi öğretmenimiz Semiha 

UYSAL olmak üzere eme-
ği geçen tüm öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkür 
ederiz.

Mevlidi Nebi Etkinlikleri

Miniklerle Sinema Keyfi

Yerli Malı Haftası

Sağlıklı Yasam Aracı Okulumuzda

 • Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi

Kaymakam AKÇA okulumuzu ziyaret etti
Kaymakam V. Sayın 

Eşref AKÇA okul ziyaret-
leri kapsamında Senirkent 
Dr. İsmail Hakkı Örmeci 
Anadolu Lisesini ziyaret 
etti. Okulumuzun genel 
durumu ve eğitim durumu 
hakkında yöneticilerden 
ve öğretmenlerden bilgi 

Okul Rehber Öğretmeni Özlem 
Arslan ve Bilişim Teknolojileri Reh-
ber Öğretmeni Samet Bilen okulumuz 
öğrencilerine “Bağımlılıkla mücadele, 
ihmal ve istismar” konusu ile ilgili bir 
seminer verdi. Öğrencilere ihmal ve is-
tismar, sosyal medyada istismarı, birey-
lerin kendilerini nasıl koruyacağı, yasal 
olarak nerelere başvurulacağı hususun-
da bilgi verildi. 

Okulumuzda Z-Kütüphane çalışmala-
rı hızla devam ediyor. Yaklaşık bir aydır 
devam eden tadilatlarda kütüphanemizin 
pencereleri genişletildi, Tavana alçı kap-
lamalar yapıldı, duvarlar okumayı teşvik 
edici ve iç açıcı renklerle boyandı. Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Kütüp-

hane Sorumlusu Burak Yardım, Senir-
kent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin 
Turaç’ın katkılarıyla hızla devam eden 
okul kütüphanesinin zengin kaynaklarla 
bezeneceğini, gelecek ay kitapların ve de-
mirbaşların gelmesiyle Z-Kütüphane’nin 
iyice şekilleneceğini söyledi.

 • Cumhuriyet İlkokulu

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri 
arasında kutlanan Tutum, Yatı-
rım ve Türk Malları (Yerli Malı) 
Haftası sınıflarımızda yapılan 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Katılmak isteyen velilerimizin 
de katıldıkları etkinliklerde öğ-
rencimiz bir yandan yerli malı 
ürünler kullanmanın milli eko-
nomimize katkısını öğrenirken 
bir yandan da gönüllü velile-
rimiz tarafından hazırlanan ev 
yapımı besinleri ve yerli üretim 
meyve ve çerezleri tüketerek 
güzel bir gün geçirdiler.   

Öğrencilerimizde milli 
ve manevi duyguları ge-
liştirmek amacıyla seçilen 
ve Çanakkale Savaşı’na 
katılan genç askerlerimi-
zin hikayesini anlatan 3 

boyutlu animasyon türün-
deki Uyan Yiğidim isimli 
sinema filmi öğrencileri-
mizin beğenisini topladı. 
Okulumuz çok amaçlı 
salonunda gerçekleştirilen 

film gösterimi ile öğren-
cilerimiz tarih bilgilerini 
arttırırken aynı zamanda 
farklı bir etkinliğe katıla-
rak hoşça vakit geçirdiler. 

Okulumuz okul öncesi öğretmeni Hatice BAYRAK-
ÇI tarafından yürütülen, okul öncesi öğrencilerimiz ve 
velilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen Masal 
Masal Büyüyorum isimli e-twinning projemiz uygulan-
maya başladı.

E-Twinning Projemiz Başladı

3 Boyutlu Film İzledik

Yerli Malı Haftasını Kutladık

Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol 
yeteneklerini artırma, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen 
faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluştur-
ma, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık riskleri-
nin azaltılması ve önlenmesi, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın çalışma ve 
kampanyalarından toplumun haberdar edilmesi ve sağlık okurya-
zarlığı kazandırılması amacıyla Mobil Sağlık Platform Sistemleri 
(Sağlıklı Yaşam Araçları) projesi hayata geçirilmiştir. Sağlıklı Ya-
şam Aracı ile okulumuz öğrencilerine, Sağlıklı Beslenme, Fiziksel 
Aktivite, Çocuklarda Beslenme Bozukluğu, Obezite ile Mücadele, 
Diyabet ile Mücadele, Tuz Tüketiminin Azaltılması ve Hijyen ko-
nularında sunum ve video gösterimi yapıldı. Öğrencilerimiz sunum 
ve videoları büyük ilgiyle izlediler ve bu konularda bilinçlendiler.

Büyükkabaca Ana-
okulunda minik öğren-
cilerimize sinema keyfi 
yaşattık. Düzenlenen or-
ganizasyonla “3D” sine-
me ile tanışan minikler 

oldukça eğlenceli anlar 
yaşadı.

Miniklere sinema kül-
türü aşılandı, teknoloji 
çağında interaktif eğitim 
metodları ile özellikle ge-

lişme çağında-
ki öğrencilerin 
gelişim süreç-
lerinin daha 
sağlıklı ve hız-
lı gerçekleş-
mesinden ha-
reketle, yaşları 
3 ile 6 arasında 
değişen 40 öğ-
rencimiz sine-
mayla buluştu.

hafızalarda yer edinen hafta 
okulumuzda coşkuyla kut-
landı.

12-18 Aralık tarihle-
rinde kutlanan tutumlu ol-
manın, yatırım yapmanın 
ve yerli malı kullanmanın 
öneminin vurgulandığı Yer-
li Malı Haftası, Büyükkaba-
ca Anaokulu pırlantalarına 
uygulamalı olarak anlatıldı. 
Evlerinde yaptıkları pasta-
lar, börekler ve meyvelerle 
sınıflarını dolduran minik 
Kabacalı pırlantalar yerli 
üretimin önemini, tutumlu 
olmanın gereğini öğrendi. 
Yiyeceklerini ortak masa-
larında sergileyip, arkadaş-
larına ikram eden minikler 
Yerli Malı Haftası ile birlik 
olmayı ve paylaşmanın gü-
zelliğini keşfetti.

Aralık ayı SEDEP kap-
samında Çalışkanlık ayı 
olarak yapıldı. Okulumuz-
da bu ay dahihinde
1) Okul panomuz güncel-
lendi
2) Seminer verildi.
3) Program yapıldı.
4) Şiir yarışması yapıldı 1 
olan 4/A sınıfı öğrencimiz 
Dilek ÇİMEN ödüllendi-
rildi.
5) Şarkılı ront gösterisi ya-
pıld.
6) Çizgi film izlendi.
7)3/A sınıfımız tarafından 
Çalışkan arılar köşesi ya-
pıldı.
8) 3/B sınıfımız tarafından 
çalışkan karıncalar köşesi 
yapıldı.
9) 3/C sınıfımız makarna-
ları boyayarak petek şekli-
ni verip yapıştırdı. 
10/ 2/A Sınıfımız kitap 
okuma ligi düzendi. Ençok 
kitap okuyan ilk 3 öğrenci-
ye hediye veridi.

11) 1/B sınıfımız tara-
fından hepimiz çalışkan 
karıncayız etkinliğiyapıl-
dı.

 Bu etkinlikler çerçeve-
sinde çalışkanlık değerini 
öğrencilerimize aşılayan 
ve yoğun çarba sarfeden 
öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz

Sosyal sorumluluk ve 
toplum hassasiyeti bilin-
ci ile çocuklara yönelik 
özel programlar geliştiren 
Akdeniz Elektrik Dağı-
tım A.Ş. Okulumuz öğ-
rencilerine “kaza ve teh-
likelere karşı korunma” 
konulu eğitim verdi.196 
öğrencinin katıldığı eği-
timde,  öğrencilerimize 
hazırlanan animasyonların 

Okulumuzda Tutum Ya-
tırım ve Yerli Malı Haftası 
kapsamında  öğrencilere, 
öğretmenleri tarafından tu-
tumlu olmak ve yerli malı 
kullanmanın ekonomik 
açıdan önemi ve yerli malı 
kullanımının sağlık açısın-
dan da faydaları anlatıldı. 
Etkinlikte öğrenciler evde 
annelerine hazırlattıkları 
yiyecekleri arkadaşlarıyla 
paylaştı.

Okul Müdürü Alper 
ÜNAL, öğrencilere küçük 
yaşlarda yerli malı kullanı-
mının önemini anlattıkla-
rını ifade ederek,  “Her yıl 
olduğu gibi bu yılda okulu-
muzda yerli malı haftasını 
kutlamanın coşkusunu ya-
şıyoruz. Öğrencilerimizin 
evlerinden getirdikleri yi-
yecek ve içecekleri birbir-
leri ile paylaşmaları örnek 
davranış sergilemektedir. 

Yerli Malı Haftası öğ-

rencilerimizin kendi ara-
larında yardımlaşma, 
paylaşma ve dayanışmayı 
sağlamanın yanı sıra hoşça 
vakit geçirmelerine vesile 
olmaktadır. Yardımlaşma, 
paylaşma duygusu ve tu-
tumluluk küçük yaşlarda 
çocuklarımıza aşılanmalı-
dır. Bu güzel alışkanlıkları 
çocuklarımıza aşılarsak, 
onlarda büyüdükleri za-
man bu alışkanlıklarını de-
vam ettirirler. 

Bu tür etkinlikler saye-
sinde çocuk ve gençlerimi-
zi her alanda eğitim, sosyal 
ve sportif alanlarda eğite-
rek onları yarınlarımız için 
daha bilinçli bir şekilde ha-
zırlamalıyız” dedi. 

Öğrenci velilerimiz de 
bu etkinliğe yoğun ilgi 
gösterdiler. Emeği geçen 
bütün öğretmenlere ve öğ-
renci velilerimize teşekkü-
rü borç biliriz.

Z-Kütüphane çalışmaları

aldı. Sınıfları gezdi. Sınıf öğretmenlerinden, öğrencilerin 
yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi aldı.

“Bağımlılıkla mücadele, ihmal ve istismar” semineri

SEDEP

Elektrik Eğitimi

Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası

da yer aldığı bir video su-
numu yapılırken, elektrik 
kazası ve güvenlik konusu 
oyun şeklinde görsellerle 

uygulamalı olarak anlatıl-
dı. Görevliler, çocuklara 
oyunlarla desteklenen eği-
timi verirken, öğrencileri-
miz   eğitimi ilgiyle izledi.
Eğitimin ardından öğren-
cilere AEDAŞ tarafından 
çeşitli hediyeler verildi.



 • Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu

KUDÜS
Kudüs İslam dininde 

önemli bir değere önemli 
bir makama sahip bir şehir-
dir.

İslam dininde önemli bir 
makam mevki olan şehrin 
öylesi bir duruma düşmesi 
ile orada yapılan hakaret ve 
haksızlıklar ile orda yaşayan 
insanlara yapılan saldırı ve 
eylemler artık işi çığırından 

çıkardıklarının farkına 
varmak gerekmektedir.

İslam dinin kutsal 
kitabı yüce rabbimin ayeti 
kelimesinde aynen böyle 
buyuruyor.

Ey iman edenler! Biliniz 
ki? Hahamlardan ve rahip-
lerden birçoğu insanlardan 
mallarını haksız yollardan 
yerlerden ve insanlardan 
Allah yolundan engellerler. 
Altın ve gümüş yığıp da on-

ları Allah yolunda harcama-
yanlar yok mu, işte onlara 
elem verici bir azabı müj-
dele! (Tevbe süresi 34 ayet)

Dünya üzerinde İslam 
dinini geçmişte en güzel 
yaşayan ve yaşatmış olan 
ecdadın torunları olarak ye-
niden tekrardan destan ya-
zacağız inşallah.

Dünya üzerindeki Müs-
lümanların bu bu eylemden 
artık bir ders alıp birleşme 

gösterip dünya üzerinde ar-
tık birlik beraberlik içinde 
bir uyanış ile artık birlikte 
kenetlenme gösterirler in-
şallah.

Okulumuz öğrencileri 
de bu konuya duyarsız kal-
mamak için tepkisini gös-
termiştir. Okulumuz adına 
sadece bu etkinlik değil 
çeşitli çalışmalar da devam 
etmektedir. 

MEVLÜT 
KANDİLİ
Peygamber Efendimiz 

(sav)’in doğduğu geceye 
Mevlid Gecesi denir. Bu 
gece aynı zamanda Rebiü-
levvel ayının onikinci ge-
cesidir. Dünyanın her kesi-

minden Müslümanlar, her 
sene bu geceyi Mevlid Kan-
dili olarak kutlamaktadır. 
Okulumuz öğrenci ve öğ-
retmenleriyle birlikte İmam 
Hatip Uygulama Camiin-
de mevlüt kandili kutlama 
programı yapılmıştır. Prog-
ramda okulumuz öğrenci-
leri Kuran-ı Kerim tilaveti 

yapmıştır. Okulumuz ilahi 
grubunun hazırlamış oldu-
ğu mevlid-i şerif ve ilahile-
rini söylediler. Üzerimizde 
hakları olanlar aranıp sorul-
malı; vefa ve kadirşinaslık 
ahlâkı yerine getirilmeli. 
Yoksul, kimsesiz, öksüz, 
yetim, hasta, sakat, yaşlı 
olanlar ziyaret edilip, sevgi, 

şefkat, hürmet, hediye ve 
sadakalarla mutlu edilmesi 
öğrencilere anlatıldı. O gece 
ile ilgili âyetler, hadîsler ve 
bunların yorumları ilgi-
li kitaplardan ferden veya 
cemaaten okundu. Dini ve 
manevi değerlerimizin ya-
şanması ve yaşatılması üze-
rine çocuklara vaaz verildi. 

Okulumuz Renkleniyor projesi 
kapsamında okul bina duvarları re-
sim ve çeşitli figürlerle renkleniyor. 

Görsel sanatlar öğretmenimiz 
Hatice KARCI tarafından yürütü-
len ‘Okulumuz Renkleniyor’ projesi 
kapsamında öğrencilerle birlikte iç 
duvarlarını resim ve çeşitli figürlerle 
süslemeye başladı.

Görsel sanatlar dersi, küçük ço-
cukların ve gençlerin ilgisini çeken 

ve onları yaratıcı olmaya sevk eden 
etkinlikler içerir. Bu tür derslerde 
çocuklar bir ürün oluşturmanın he-
yecanını yaşarlar ve bu durum onları 
son derece mutlu eder. Ayrıca estetik 
duygularını geliştirdiği, düşünce ve 
iradelerini de güçlendirmelerine im-
kan verir. Bu projede öğretmen-öğ-
renci işbirliği ile yapılacak olan okul 
duvarlarını renklendirme çalışmala-
rı, öğrencilere grupla iş yapma be-
cerisi kazandırılacak, arkadaşlarıyla 
ilişkilerini güçlendirecek, resim ya-
parak aynı zamanda çevresi ile ile-
tişimde girecektir. Renkli ve güzel 
görünümlü ortamlar çocuklar ara-
sındaki iletişimin güçlenmesine kat-
kı sağlar. Gençler ve çocuklar güzel 
görünümlü resimlerin bulunduğu bir 
okulda daha neşeli ve verimli saatler 

geçirir. Bununla birlikte millî kimli-
ğin güçlenmesinde katkı sağlayacak 
birtakım millî ve yöresel motiflerin 
göz önünde olması da eğitim öğre-
tim sürecinde etkili olacaktır. Renkli 
ve güzel resimlerle süslenmiş okul 
ortamlarının daha ilgi çekici olduğu 
düşüncesinden hareketle böyle bir 
projenin faydalı olacağına inanmak-
tayız.

Isparta Moto Racing 
Grubu Başkanı  öğrenci 
velimiz Sedat KARA-
ÇAY; ilk etkinlikerini 
okulumuza yaptıklarını 
sosyal projelerde her za-
man sorumluluk almak is-
tediklerini ve bu ziyaretle 
motorun trafikte bir araç 
olduğunu kabul ettirmek 
ve sevdirmek olduğunu 
belirt t i .Öğretmenimiz 
Enise ALTUN ile birlikte 
organize edilen etkinlik-
te öğrencilerimiz renkli 
güzel bir gün geçirdiler. 

TİYATRO 
KEYFİ

Okulumuzda öğrencile-
rimize 20 Aralık 2017 Çar-
şamba günü Temizlik konu-
lu Palyaço gösterisi yapıldı. 
Öğrencilerimizin İlgiyle iz-
ledikleri gösteri hem eğlen-
dirdi hem öğretti. Kişisel te-
mizlik ve çevre temizliğini 
konu alan tiyatro çocukların 
aklında ömür boyu kalacak 
bir anı olarak yerini aldı.

OKULUMUZDA YERLİ MALI 
HAFTASI KUTLANDI

Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutla-
nan, öğrencilere tutumlu olmak ile yatırım yapmanın, yerli 
malı kullanımının öneminin aktarıldığı önemli bir gündür. 
Okulumuz öğrenci velilerimizin katılımıyla biz de bugünü 
çeşiti etkinliklerle kutlayarak öğrencilerimizde duyarlılık 
kazandırmayı amaçladık.

• Yükseliş Ortaokulu

Yükseliş Ortaokulu 
Çevreyi Koruma Kulübü 
olarak doğanın, insan-
ların kötü kullanımı ve 
bilinçsiz oluşu yüzünden 
giderek yok olmaya baş-
lamasına dikkat çekmek 
için farkındalık çalışma-
sı yapıldı.  Çevre temizli 
ve doğanın korunmasına 

yönelik döviz ve afişler 
hazırlandı. Okulumuz 
pano ve duvarlarına asıldı. 
Bilgilendirme çalışması 
yapıldı.

Danışman öğretmeni-
miz Dilek ÇOBANKA-
YA, “En azından kendi-
miz için daha güzel bir 
çevrede yasamak için 

doğamızı korumalıyız. 
Yapılması gereken şeyleri 
yaparsak gelecek nesillere 
de örnek olmuş ve aynı 
zamanda onlarında bu mi-
rası korumasını sağlamış 
oluruz.” Diyerek yaptıkla-
rı çalışmayı özetlemiştir.

Bizler Yükseliş Ortao-
kulu ailesi olarak, çevreyi 

koruma bilinciyle hareket 
edebilme, grupça yapılan 
görevleri tamamlamak 
için istekle çalışabilme 
ve gruba karşı sorumlu-
luk duyabilme gibi tutum, 
davranış ve becerileri 
öğrencilere kazandırmak 
için çalışıyoruz.

Yükseliş Ortaokulu 
olarak öğrencilerimizi çok 
yönlü olarak geleceğe ha-
zırlamak için okulumuz 
bünyesinde TÜBİTAK 
4006 BİLİM FUARI için 
24 projemiz kabul edil-
miştir. Bu kapsamda Fen 
Bilimleri Öğretmenimiz 

Emre ÇOBAN danışman-
lığında bu faaliyete yö-
nelik okulumuzda üç gün 
egzersiz çalışmaları yapıl-
maktadır.

Müzik Öğretmenimiz 
Didem GÖKBELEN da-
nışmanlığında yine hafta-
da üç gün müzik alanında 

öğrencilerimize değer kat-
mak için egzersiz çalışma-
sı yapılmaktadır.

Hafta sonu kurslarında 
ise okulumuz öğrencile-
rine Görsel Sanatlar ala-
nında ve diğer branşlarda 
kurslarımız devam etmek-
tedir.

Okulumuzda İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ve 
Okulumuzun ortaklaşa 
hazırlamış olduğu semi-
nerler Aralık ayında da 
devam etmiştir. “SINAV 

KAYGISI ve MOTİVAS-
YON” konulu semineri-
miz 14.12.2017 Perşem-
be günü Dr. Tahsin Tola 
Sağlık Meslek Lisesi 
Rehber Öğretmeni Fikri-

Turan İlkokulu 1-3 öğrencilerine TSM  görevlileri ve 
diş hekimi Esra ŞAHİNER tarafından koruyucu florür 
uygulaması yapıldı.

Turan ilkokulu’nda 12-18 Aralık 2017 tarihleri ara-
sında Tutum Yatırımve Yerli Malı Haftası kutlandı.

• Turan İlkokulu

ÇEVREYİ KORUMA KULÜBÜ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

SEMİNER ÇALIŞMASI
ye Nur EKİNCİ tarafından 
Hem Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerine,  hem okulu-
muz öğrencilerine hem de 
bu iki okulun velilerine uy-
gun olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca okulumuzda 
SEDEP projesi kapsamın-
da okulumuz öğrencile-
rine “ÇALIŞKANLIK” 
konulu seminer düzenlen-
miştir. Okulumuz rehber 
öğretmeni Muhammet 
ŞAHBAZ’ın hazırladığı 
çalışmamız öğrencileri-
miz tarafından ilgiyle kar-
şılanmıştır.

Eğitim ve öğretimi 
destekleyecek olan çalış-
malarız sürekli olarak de-
vam edecektir. 

KURS ve EGZERSİZ FAALİYETLERİMİZ

Tutum, Yatırım ve Türk 
Malları Haftası kutlanma-
sıyla ulusça tutumlu olma-
yı, tasarrufu, yerli malların 
kullanılmasını özendir-
meyi öğrenmeliyiz. Oku-
lumuzda her öğrencimiz 
aileleri ve  kendilerinin 
hazırlamış oldukları yiye-
ceklerle okulumuz gene-
linde kutlanmıştır.

Öğrencilerimize yer-
li ürünlerin kullanılması 
ile tutumlu olmakla ilgi-
li çalışmalar yapılmıştır. 
Günlük hayatımızda, za-
manımızı da iyi değer-
lendirmenin tutumluluk 
olduğu öğrencilerimize 
kazandırılmaya çalışılmış-
tır. Böylece artan boş za-
manlarımızı daha yararlı 
konulara ayırabiliriz dü-
şüncesi öğrencilere veril-
meye çelışılmıştır.

TUTUM – 
YATIRIM 
VE TÜRK 
MALLARI 
HAFTASI 

(12-18 Aralık)

ISPARTA MOTO RACİNG GRUBU ZİYARETİ
Öğrencilerimize hediyeler 
de getiren Grup üyeleri-
ne örnek davranışları için 
okulumuz adına İlçe Milli 

Eğitim Müdürümüz Hüze-
yin TURAÇ plaket takdim 
etti.Isparta Moto Racing 
Grubu Üyelerine ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürümüz 
Hüseyin TURAÇ´a za-
manlarını ayırdıkları için 
çok teşekkür ederiz.

 • Anadolu İmam Hatip Lisesi

OKULUMUZU RENKLENDİRİYORUZ



• Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi • Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi

Huzur Köşesi

Nesilden Nesille Nostaljik Oyun Ve Oyuncaklar

Senirkent Değerler Eğitimi Pro-
jesi kapsamında Okulumuz 9Amp 
sınıfı değerlerimize dikkat çeken 
2018 yılı duvar takvimi hazırlamış, 
yine okulumuz öğrencilerinden Fat-
ma KARACAN ve Hatice KUTLU 
2018 yılı değerler takvimi hazır-
lamış olup ilçemizde bulunan tüm 
okullara ve sınıflara dağıtmışlardır.

Okulumuz pansiyonu öğrencileri pansiyo-
numuz bahçesini güzelleştirmek ve daha mutlu 
günler geçirmek adına kendileri için bir huzur 
köşesi hazırladılar, onlara emekleri için teşekkür 
ederiz.

Senirkent Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk 
Gelişimi bölümü olarak, öğrencilerimizle birlikte 
yer aldığımız  “ Nesilden Nesille Nostaljik Oyun Ve 
Oyuncaklar “  projemiz için Halk Eğitim Merkezi zi-
yaret edilmiş ve geçmişten günümüze oyuncakların 
değişimi konusunda çalışma yapılmıştır. 

Çocuk Gelişimi bölümü demek aslında hayatın 
kendisi demektir. 0-12 yaş çocuklarının gelişim özel-
liklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konu-
sunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını gide-

Okulumuz öğretmenlerinden 
Hatice YARDIM ve Ebru BOZ-
BAY rehberliğinde sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında engel-
lilerin yaşadığı sıkıntıları daha 
yakından gözlemlemek için 11H  
sınıfı öğrencilerinden Halil Bu-
rak ULUÇ  ve 10E örencilerinden 
Eren GÜVEN  Öncü İletişim Özel   
Eğitim ve Rehabilitasyon  Mer-
kezini ziyaret etmişlerdir. Ziyaret 
sonrası  engelli vatandaşlarımı-
zın  gözlerinde değer verilmenin 
mutluluğunu gözlemlediklerini  ve 
herkesin bir engelli adayı olduğu-
nu ,bu yüzden empati yapılmasının 
gerekliliğini belirtmişlerdir.

Okulumuz öğretmenlerinden 
Felsefe öğretmeni Hatice YARDIM 
rehberliğinde 11H sınıfı öğrencileri 
halk otobüsünde gürültü yapanların 
diğer yolculara verdiği rahatsızlığı 
hissettirme amacıyla bir drama ser-
gilemişler ve empatinin  sosyal ya-
şamdaki önemini vurgulamışlardır.

Okulumuz İngilizce 
öğretmenleri Sultan KARADU-
MAN , Özge HALICI ‘nın gayretle-
ri ve Okul Aile Birliğinin destekleri 
ile İngilizce sınıfımız dizayn edil-
miştir.Öğrencilerin görerek sözcük 
dağarcığını geliştirmeyi hedefle-
yen  proje kapsamında İngilizce 
kelimelerden oluşan kapı giydirme 
ve sıra giydirmenin yanında sınıfı-
mızın boyanmasıyla düzen sağlan-
mıştır.Aynı zamanda merdivenlere 
İngilizce cümlelerin bulunduğu 
etiketler yapıştırılmıştır.Okulumuz 
öğrencilerinden Eren GÜVEN,M.
Ali ÖCAL,Ahmet BAYKAN  ve 
okulumuz teknisyenlerinden Mev-
lüt YOLDAŞ sınıfımızın düzen-
lenmesinde gönüllü olarak katkıda 
bulunmuştur.

 • Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okullarda Diyabet Eğitimi 
Programı etkinliklerinde öğretmen, 
öğrenci, çalışan ve velilerimize Di-
yabet Eğitimi Programı ile eğitimler 
vererek bilgilendirme çalışmaları-
mız devam ediyor.

Okul Aile Birliği Mevzuatı gereğince, Ekim ayı içerisinde katılım ye-
tersizliği nedeniyle Kasım ayında düzenlediğimiz Okul Aile Birliği Genel 
Kurul toplantımızda, Okul Aile Birliği Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Okulumuzun sorunları 
masaya yatırıldı. Yıl içerisinde yapılması planlanan etkinliklerimizin karar-
ları alındı. Katılımlarından dolayı velilerimize teşekkür ediyoruz.

Senirkent Devlet Hastanesi Top-
lum Sağlığı Merkezinde görevli 
hemşireler okulumuz öğrencilerine 
sağlıklı Yaşam konu başlığı altında 
çeşitli video izletti. Bu çalışmalar-
dan dolayı Halk Sağlığına teşekkür 
ederiz.

 • Gençali İlkokulu ve Gençali Ortaokulu

ANNEMLE 
OKUYORUM

Okulumuzda okuma alışkanlı-
ğının kazandırılması için okul- veli 
işbirliği ile “Annemle Okuyorum” 
etkinliği düzenlenmiştir. Okulumuz 
öğretmenlerinden Semiha Metin’in 
düzenlediği bu programa öğret-
menlerimiz, veli ve öğrencilerimi-
zin katılımı sağlanmıştır. Verimli 
geçen okuma etkinliğimizin belirli 
aralıklarla tekrarlanmasına karar ve-
rilmiştir. Okuma etkinliğimize katı-
lımın artmasıyla beraber okul-veli 

AYLARDAN 
HOŞGÖRÜ VE 

EMPATİ
Sağlıklı iletişim; hoşgörüden, 

empati kurmaktan ve farklılıklara 
saygı duymaktan geçer. Okulumuz-
da aralık ayının değeri olan Hoşgörü 
ve empati ile ilgili çeşitli etkinlikler 
yapılmış, her sınıfla ayrı bir çalışma 
yürütülmüştür. Öğretmenlerimiz-
den Ferhan Çiftci’nin düzenlediği 
panoda; empati ve hoşgörü ile ilgi-
li hikâyeler, özlü sözler, atasözleri, 
ayet ve hadisler sergilenmiştir.

Okulumuz öğretmenlerinden 
Nihal Yüceer ‘in rehberliğinde 8-A 
sınıfı öğrencileriyle hazırlamış ol-
duğu “Küresel Isınma(yalım)” et-
kinliği gerçekleştirilmiştir. Öğrenci-
lerimiz, en güncel sorunlardan olan 
küresel ısınma hakkında yaptığı 
araştırmaları sınıfları gezerek sun-
muşlar, konuya okulun dikkatini 
çekmeyi amaçlamışlardır. Yapılan 
sunum sonrası öğrenciler konuyla 

işbirliği ile öğren-
cilerin başarılarını 
artırmayı hedefli-
yoruz.

ilgili merak ettikleri soruları 8-A 
sınıfı öğrencilerine sormuşlardır. 
Küresel ısınmaya karşı alınacak 
önlemler konusunda öğrendikleri 
bilgilerle  çevrelerini  bilgilendirme 
sorumluluğu almışlardır.

KÜRESEL
ISINMA (YALIM!!)      

Diyabet Eğitimi

Sağlıklı Yaşam

rici önlemler alabilen, 
özel eğitime gereksi-
nim duyan çocukları 
tanıyıp, bu çocuklar 
için uygun eğitim or-
tamını düzenleyebilen 
teknolojik gelişmelere 
açık, girişimci, prob-
lem çözme becerisi-
ne sahip, çevresiyle 
uyumlu ilişkiler kura-
bilecek nitelikte teknik 
eleman yetiştirmeyi 
amaçlayan keyifli bir 
alandır.

Okul Aile Birliği Toplantısı


