Merhaba ...!
Sizlerin “Ses”i olmak için çıktık yola. Burdur'umuzun her köşesinde
yarınlarımızı aydınlatma sevdasıyla çocuklarımızın dünyasına girip onları
diyardan diyara götüren öğretmenlerimizin Ses'i olmak için aldık kâğıdı kalemi
elimize…
Günlük hayatımızda konu komşumuzla bile gittikçe yabancılaştığımız
bugünlerde eğitimciler olarak birbirimizden “Haberimiz var mı?” diye
düşündük.
Eli kolu sıvadık kısa bir sürede gerekli çalışmalarımızı yapıp okullarımıza
seslendik: Mesaisi ders ziliyle başlayıp teneffüs ziliyle bitmeyen, her zaman için
'elinden gelenin fazlasını yapmak' için çalışıp didinen aydınlık yüzlerimizden,
fedakâr öğretmenlerimizden, ilimizi Türkiye genelinde farklı etkinliklerde en
başarılı şekilde temsil eden, okul içinde örnek davranış oluşturan başarılı
öğrencilerimizden “HABERİN VAR MI? ”
Ve siz değerli okuyucularımıza sesleniyoruz, bizden; eğitimin başkenti
Burdur'dan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalardan,
öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden, okullarımızdan “HABERİN VAR
MI?”

Bültenimizin ilk sayısını, 2015 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve
il genelinde tüm okullarımızın gerçekleştirdiği faaliyetlere ve çeşitli alanlarda
elde edilen başarıların kısaca değerlendirilmesine ayırdık.
Bundan sonraki bültenlerimizi aylık yayımlamayı planlıyoruz. Her ay il
merkezindeki ve ilçelerdeki okullarımızda yapılan çalışmaları, değerler eğitimi
etkinliklerimizi kısacası eğitimle ilgili haber değeri taşıyan her şeyi yayımlamak
için sabırsızlanıyoruz.
İlerleyen süreçte ilimizdeki bütün öğrencileri, öğretmenleri, eğitim
çalışanlarını ve birbirinden “haberdar” edeceğiz. Mekân olarak belki
birbirimizden çok uzağız belki de yan yanayız. Her halükârda birbirimizi iyi
tanıyıp aramızdaki “mesafe” engelini ortadan kaldırarak il genelinde
gerçekleşecek eğitim faaliyetlerinin bir ucundan hep “beraber” tutacağız.
İlimizin, ilçelerimizin, okullarımızın adını herkese duyurmak adına; her ay
farklı çarpıcı sıra dışı çalışmalarda buluşmak dileğiyle…
“HABERİM VAR” diyebilmek için;
“HABERİN VAR MI?” okuyun…
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Anasınıfı
Öğretmenimizin
Örnek Çalışması
Hacılar Yılmaz Turgan İlkokulu anasınıfı
öğretmeni Meryem COŞKUN KAYMAK, 2014
yılı Eylül ayında kurumdaki görevine
başlamış ve her anasınıfında yapıldığı üzere
bir beslenme listesi hazırlayıp velilerine
iletmiştir. Ancak aileler arasındaki sosyalekonomik farklar ve yetersizlikler beslenme
listesiyle ortaya çıkmış ve çocukların okul
devamsızlıkları başlamıştır. Öğretmenimiz
yaptığı veli görüşmelerinde ailelerin
• Devamı 6'da

Bu
Bağımlılığa
EVET...

Duyguların
Dili Yok
• Haberi 3'de

Yusufça Ortaokulu Beden
Eğitimi Öğretmeni Bayram
ACAR'ın koordine ettiği ve alt
yapısını hazırladığı ; 'Spora
Bağımlılığa Evet' isimli projesi
98.401,30 bütçe ile T.C. İçişleri
Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı tarafından
desteklemeye
• Haberi 11'de

Teşekkürler

Burdur
Anadolu
Lisesine
Sanatsal
Yatırım
• Haberi 7'de

Engelleri
Kaldırıyoruz

• Haberi 5'de
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Büyük Hedefler İçin
Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor,
ağaç kesmeye başlıyormuş. Bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün
boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da
arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş. İkinci adam ise arada
bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca
bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar.
Sonuç: İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş.
Birinci adam öfkelenmiş:
“Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken ise başladım,
senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne?”
İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş:
“Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken, ben arada bir dinlenip baltamı
biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir.”
Baltayı bilemek yeni bir şeyler yapma gayretinde olmaktır.
Baltayı bilemek heyecanı muhafaza etme demektir.
Baltayı bilemek yapılan güzellikleri devam ettirme, hataları, kusurları çok
dillendirmeden yok etmeye çalışmaktır.
Baltayı bilemek insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır düsturunu
unutmadan iş yapmaya çalışmaktır.
Baltayı bilemek vesile olan yapan gibidir cümlesi doğrultusunda insanları
harekete geçirmeye çalışmaktır.
Baltayı bilemek ekip ruhu oluşturarak biri on yapmaya çalışmaktır.
Eğitim çalışanları olarak baltaları bilemenin vaktinin daha geçmediğinin
bilincindeyiz.
Baltayı bileyince gücümüze güç katacağımızın farkındayız. Bu nedenle
gücümüzün farkına varmamız atacağımız ilk adım olmalı diye düşündük ve ikinci
adımı atarak böyle bir çalışma yapmaya karar verdik.
İlk sayıyla birlikte olduğumuz gibi bundan sonraki sayılarda da birlikte olacağız.
Çünkü biz Ağlasun'uz, Bucak'ız, Çeltikçi'yiz, Yeşilova'yız, Karamanlı'yız,
Kemer'iz, Tefenni'yiz, Çavdır'ız, Gölhisar'ız, Altınyayla'yız ve sonuç olarak
hepimiz Burdur'uz.
İstedik ki il genelinde yapılan çalışmalara ayna olalım. Amacımız tribünlere
oynamak değil elbette. Ama istedik ki tribünleri harekete geçirip tüm Burdur'u
coşturalım. Amacımız reklam olmak değil. İstedik ki en ücra okulumuzda yapılan
faaliyetleri reklam edelim. Kısaca istedik ki “İnsanların en hayırlısı insanlara
faydalı olandır” düsturu doğrultusunda ilimizde faydalı bir çalışmaya vesile
olalım.
Hepimiz büyük bir hedef için yola çıktık. Hepimiz hede elinden gelenin en
iyisini yaparak millete ve devlete karşı görevimizi ifa edip huzurla dünyadan
ayrılmak. Bu küçük çalışma ve buna benzer çalışmalar da bu büyük hedefe destek
olduğu, büyük hedee aynı yol üzerinde olduğu için önemli olduğunu biliyoruz.
Hem nicelik hem nitelik anlamında hedefe ulaşma noktasında bir sorun
görmüyoruz.
Dikkat ettiyseniz yaban kazları “V” şeklinde uçarlar. Bilim adamları kazların
neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar. Araştırma sonucunda su verilere
ulaşmışlar;
1.“V” şeklinde uçulurken, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için
onu kaldıran bir hava akımı sağlıyormuş. Böylece “V” seklinde bir formasyonda
uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışları sonucu ortaya çıkan hava akımını
kullanarak uçuş menzillerini yüzde yetmiş oranında uzatıyorlarmış. Yani tek başına
gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlarmış.
Kıssadan Hisse: İnsanlar belli bir hedefe ulaşmak için bir araya geldiklerinde,
birbirlerinden destek alarak hedeerine daha kolay ve çabuk erişirler.
2. Bir kaz, “V” grubundan ayrıldığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer
kuşların oluşturduğu hava akımının dışında kalmış oluyor. Bunun sonucunda,
genellikle gruba geri dönüyor ve yoluna grupla devam ediyor.
Kıssadan Hisse: Belli bir hede olan ve buna ulaşmak için bir araya gelen
insanlar, birbirlerinden hız ve haz alarak hedeerine daha kolay ve çabuk erişirler.
3. “V” grubunun başında giden kaz hiçbir hava akımından yararlanamıyor. Bu
yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu durumda yorulunca en arkaya
geçiyor ve bu defa hemen arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor. Bu değişim
sürekli yapılıyor; böylece her kaz grubun her noktasında yer almış ve aynı oranda
yorulmuş oluyor.
Kıssadan Hisse: Yaptığımız her işi yeri ve zamanı geldiğinde başkasına
bırakmamız gerektiğini bilmeli ve bırakabilmeliyiz.
4. Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek üzere öndekileri
bağırarak uyarıyorlar. Gruptaki bir kuş hastalanırsa veya bir avcı tarafından vurulup
uçamayacak duruma gelirse; düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan iki kaz
ayrılıyor ve korumak üzere hasta veya yaralı kazın yanına gidiyor. Tekrar uçabilene
(veya eğer ölürse, ölümüne kadar) onunla beraber yaralı kuşu asla terk etmiyorlar.
Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir kaz grubu, kendilerine
bu şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor.
Kıssadan Hisse: İlerlemek ve yol almak için başkalarının uyarılarına
gereksinim duyarız. Yapılan uyarılardan alınmamalıyız; tam aksine bizleri geliştiren
böyle uyarıları sevinç ve takdirle karşılamalıyız.
Kısaca kıymetli eğitim çalışanları, amacımız balık yakalamak. Çok güzel ağlara
sahip olduğumuz da bir gerçek olduğuna göre buyurun balıkları yakalamaya…
Mustafa ÖVEN
Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü

Şirinevler Anaokulu
Öğrencilerinden
Anlamlı
Ziyaret
Yaşlılar Haftası'nda Şirinevler
Anaokulunun dev yürekli minikleri
huzurevinde yaşayan yaşlılarımızı
ziyaret ederek onlara duygu dolu anlar
yaşattılar. Söylemiş oldukları şarkılar,
anlattıkları hikâyelerle ve neşeli
halleriyle yaşlıları eğlendirdiler.

Model Öğrenci
Sakarya İlkokulu, Değerler
Eğitimi Projesine kapsamında,
ö ğ r enc i l er e o l uml u d a v r a nı ş
kazandırmaya teşvik edebilecek
“Model Öğrenci Projesini” hayata
geçirdi. Proje kapsamında her ay
model öğrenciler belirleniyor, o
ayın model öğrencisine “Model
Öğrenci Belgesi” verilerek,
öğrenciler çeşitli ödüllerle
ödüllendirilmiştir.
Okulda başlatılan projede yer
alan öğrencilerden beklenen
kriterler şu şekildedir:
“Değerler eğitimi projesi
değerlerine örnek olan, en çok
kitap okuyan, doğaya ve çevreye
duyarlı, başarı grağini
yükselten, arkadaşları ve
öğretmenleri ile ilişkileri en iyi

olan, sınıfta derse en fazla
katılan ve kendini ifade eden,
sosyal faaliyetlere katılan,
yardım gördüğünde teşekkür
eden, hata yaptığında özür
dileyen. Konuşan bir kişinin
sözünü kesmeyen, sözünü
bitirmesini bekleyen, verilen
görevleri zamanında ve tam
yapan, herkese hoş görülü
davranan, okula zamanında
gelen, derslere zamanında giren,
sınıfımızı ve okulumuzu temiz
tutan, çöpleri çöp kutusuna atan,
küçükleri seven ve koruyan,
büyükleri sayan, sınıf ve okul
eşyalarını dikkatli kullanan.
Okula her zaman temiz bir
şekilde gelen, herkesle
selamlaşan…vb.
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"Damlaya Damlaya
Göl Oldu"

TOBB Ortaokulu Türkçe
öğretmeni Osman Yetkin
ÖZKAN'ın girişimleriyle sosyal
medya üzerinden ülke genelini
kapsayan “Damlaya Damlaya
Göl Olur” adlı bir kitap
kampanyası düzenlendi.
Başta öğrencilerin kendi
harçlıklarından artırdıkları paraları
kütüphane kumbarasına
atmalarıyla başlayan
kampanyaya, yurdumuzun çok
farklı illerinden geniş bir katılım
sağlandı. Bu
sayede
kütüphaneye
“4.000”e yakın kitap
kazandırılmıştır.
Ayrıca kampanyaya
katılan hayırsever
öğrenci velilerinin

de katkısıyla okul kütüphanesinin
masaları, kitaplıkları, tabanı da
değiştirilerek kütüphane son
derce modern bir görünüme
bürünmüştür.
Kampanyanın ilerleyen
aşamalarında okulumuzun
öğrencilerinin zamanlarının
çoğunu gerek araştırma yapmak
gerek kitap okumak gerekse
satranç oynamak için
kütüphanede geçirdiği
görülmüştür.

Okudukça Değerleniyoruz
Milli ve manevi değerlerimiz
milletleri millet yapan, Milletleri diğer
milletlerden üstün kılan ve yükselten
kavramlardır. Yetişkinler olarak bizler,
sahip olduğumuz bu değerleri
benimseyerek uygulanır olması için
elimizden geleni yapmamız gerekir.
Bu anlamda İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz değerler eğitimi
çalışmalarını hızlandırarak , Kemer
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın
Mustafa Öven'in koordine ettiği
“DEĞERLERİMİZLE DEĞERLİYİZ”
adlı kitabı hazırlamıştır.Hazırlanan bu
kitap değerler eğitimiyle ilgili
yapılacak çalışmaların daha
planlı,daha sağlıklı yürütülebilmesi
adına rehber niteliğiyle , il merkezi ve
ilçelerdeki tüm okullara dağıtılmıştır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak

öğrencilerimizin alışkanlığı
kazanabilmesi, yaşadıklarını daha iyi
yorumlayarak geleceğe daha umutla
bakmasını sağlamak için bir başka
çarpıcı projeye de imza attık.
”OKUDUKÇA DEĞERLENİYORUZ”.
Bu proje kapsamında ilimizde
ağırlamayı düşündüğümüz
yazarlarımızın kitapları
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize
ücretsiz olarak dağıtıldı.Yazarlarımızın
kitapları okundu ve okuryazar
buluşması sağlandı. “OKUDUKÇA
DEĞERLENİYORUZ” projesiyle
ilimizde “Ali Karaçam, Tuncel
Altınköprü, Ali Erkan Kavaklı, Mustafa
Özçelik, Cuma Karataş”ı ağırlamış
bulunmaktayız.Projemiz devam
etmektedir yeni okuryazar
buluşmalarında buluşmak dileğiyle.

Özel Çocuklar İçin
"Özel Yöntemler"
Projesi
T.C.
AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI

Duyguların
Dili Yok
Abdi Özeren İmam Hatip
Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Sena
Betül Bilgiç, 2700 kişinin katıldığı
“İmam Hatip Ortaokulları
6.Uluslar Arası Arapça
Ya r ı ş m a l a r ı ” k a p s a m ı n d a
ilimizde yapılan yarışmada il
birincisi olarak Akdeniz Bölgesi
elemelerine katılmaya hak
kazandı.

Sena Betül Bilgiç başarılarına
başarı ekleyerek bölge
elemelerinde Akdeniz Bölge
birincisi olmuştur.
21.05.2015 tarihinde
Kayseri'de yapılan Türkiye
nallerinde “Arapça Şiir Okuma”
dalında Türkiye yedinciliği elde
ederek bizleri gururlandırmıştır.

Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından, Rehberlik ve Araştırma
Merkezi, Özel Eğitim Uygulama
Okulu ve Nene Hatun Anaokulu
ortaklığında hazırlanarak
başvurusu yapılan “Özel Çocuklar
İçin Özel Yöntemler” isimli proje
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
tarafından
EDES programı
kapsamında
başarılı
bulunarak
destek almaya
hak
kazanmıştır.

Burdur Valiliği koordinasyonunda
yürütülecek olan proje ile Erken
Çocukluk Eğitiminin yapıldığı okul
öncesi eğitimde engelli çocuklara
yönelik yenilikçi yöntem ve
uygulamalarla engelli bireylerin
aldıkları eğitim kalitesini erken
yaşta artırarak,
ilerleyen
yaşlarında
engellilerin
toplumsal
yaşamın tüm
alanlarına
katılımlarını
kolaylaştırmak
hedeenmekte
dir.
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Lise Öğrencilerinden
Türkmenlere Yardım Eli
B

urdur Göller Yöresi Anadolu
Lisesi öğrencileri, Bayırbucak
Türkmenleri için yardım
topladı.Okulun matematik
öğretmeni Hasan Çamlı, yaptığı
açıklamada, Bayırbucak
Türkmenlerine Rusya ve diğer
ülkelerin yaptığı zulmü
televizyondan gören ve
etkilenen 9-B sınıfı
öğrencilerinin yardım
kampanyası başlatmaya
karar verdiğini anlattı.
Öğrencilerin kampanya
kapsamında kendi aralarında kıyafet
ve 850 lira topladığını belirten Çamlı,
bu parayla bir marketten kuru bakliyat
alındığını söyledi. Çamlı, yardım
malzemelerini, Türk Eğitim Vakfı
aracılığıyla Bayırbucak Türkmenlerine
ulaştıracaklarını bildirdi.

Okul müdürü İbrahim Çetin ise
öğrencilerin, Bayırbucak
Türkmenlerinin uğradığı zulümden
çok etkilendiğini dile getirdi.
Öğrencilerin okul
yönetimine yardım
kampanyası başlatma
talebiyle geldiklerini
aktaran Çetin, "Biz de
kampanyanın okul dışına
taşmaması kaydıyla
yapılmasına izin verdik.
İ n ş a l l a h
öğrencilerimizde ve
toplumda bu bilinç oluşur ve
yardımların devamı gelir" dedi.
9-B sınıf başkanı Duygu Aydın da
Bayırbucak Türkmenleri için
üzüldüklerini ve onlara biraz olsun
yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Gazi Ortaokulu'nun
Yaşattığı
Gurur

Nevruz
Baharın ve Kardeşliğin Coşkusu

E r c a n A k ı n Fe n L i s e s i
tarafından hazırlanan Nevruz İl
Programını 24 Mart 2015 Salı
günü okul bahçesinde kutlandı.
Kutlama etkinliğinin açılış
konuşmasını yapan okul
müdürü Ahmet AKINCI,
Nevruz´un tarihi gelişiminden
bahsetti. Dede Korkut´un duası
ve Nevruzun tüm dünya
insanları için mutluluk getirmesi
dilekleri ile konuşmasına son
verdi. Daha sonra Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın Mahmut
BAYRAM konuşmalarını yaptılar.

Gazi Ortaokulu Halk oyunları
ekibi, Nevşehir'de düzenlenen
Türkiye nali niteliğindeki Halk
Oyunları yarışmasında yıldızlar
düzenlemeli dalda 13 ekip içinde
Türkiye ikincisi olarak büyük
başarı kazandı.

Şiirler ve şarkıların ardından
Sayın Valimiz Hasan
KÜRKLÜ´ye günün anısına Türk
Bayrağı hediye edildi. Nevruz
çerezi ve Nevruz tatlısının
ikramından sonra yumurta
tokuşturma, örste demir dövme
ve Nevruz ateşinin yakılması ile
devam eden programın sonunda
S a y ı n Va l i m i z v e p r o t o k o l
üyelerinin ağaç dikimi ile tören
sona erdi.16 Türk Bayrağının
dalgalandığı ve atlı süvarinin boy
gösterdiği kutlama programı
renkli görüntülere sahne oldu.

Bahçeşehir'den Kuş Evleri
Master 6 programının
ayaklarından bırı olan inovasyon
eğitiminde çocuklarımızın yaptığı
kuş evlerini belediyemize teslim
ederek Burdur' da bir ilki
gerçekleştirdik.Yapılan kuş evleri
Burdur'da şehrin belirli yerlerine
asılarak kuşlara sıcak bir ortam
sağlayacak.9. sınıardaki
çocukların el becerileri,ekip çalışma
ruhu ve düşünceleriyle kişisel
gelişimlerine katkıda bulunmak
amacıyla yapılan eğitimin bu
ayağında sosyal sorumluluk
projesinin yerine getirilmesi Fizik
Öğretmeni Oguz Karasoy
önderliğinde gerçekleştirilmiştir.

Çevremizi Temiz Tuttuk,
Topu Kaptık
Burdur Cumhuriyet
İlkokulunca organize edilen
proje ile öğrenciler haftalık
olarak okul bahçesinde çöp

atılmaması hususunda
diğer öğrencilere telkinde
bulunuyorlar ve hafta sonunda
ödül olan topu alyorlar.

BURDUR
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Engelleri
Kaldırıyoruz
Öğrencilerin Ağaç Sevgisi
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3. ve
4. Sınıf öğrencileri “Okullar Hayat
Olsun Projesi” kapsamında
Burdur Tema Vakfı temsilcileriyle
birlikte Meşe Palamutlarını
saksılara dikerek kış ayları
boyunca korumuş ve meşe ﬁdanı
dikimi için hazır hale getirmiştir.

Nene Hatun Anaokulundan
Sıra Dışı Yerli Malı
Haftası Kutlaması

Burdur Engelliler
Derneği Özel Eğitim
Mesleki Eğitim Merkezi
“Gençlik Projeleri Destek
Programı” kapsamında
hazırlanan “Engelsiz
Spor” adlı projeyle,
Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından
başarılı bulunmuştur.
Proje kapsamında okulun spor
salonunun donatımı yapıldı.
Öte yandan Özel Eğitim
Okulu yürütülen projelerin
meyvelerini de almaya başladı.
Proje kapsamında artistik
jimnastik alanında yetiştirilen
öğrenciler Türkiye 1. 2. ve 4.'lük

derecelerini alarak
büyük başarıya imza
atmışlardır. Türkiye Özel
Sporcular Spor Federasyonu
müsabakalarında Masa tenisi
alanında Akdeniz Bölgesi çeyrek
nal birinciliği ve atletizm uzun
atlama alanında Akdeniz ve
Karadeniz Bölge ikinciliği elde
edilmiştir.

Kendi kültürümüze sahip
çıkmak ve yerli malı bilinci
kazanmak düşüncesiyle hareket
eden çocuklarımız, Burdur Nene
Hatun Anaokulu personeli
tarafından oluşturulan pazar yeri
ortamında kendi alışverişlerini
yapıp sebze, meyve vb. yerli
mallarını alıp tüketerek yerli malı
haftasını kutladılar ve eğlenceli
vakit geçirdiler.

Medeniyetler
Yalnız
Değilsiniz Beşiği
Burdur Müzesi
Düğer Köyü
Halk Deyişleri
ile Geçmişe
Yolculuk
Düğer Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
Fatıma AKSOY ve okul öğrencileri,
Düğer'de yaşayan yaşlılarımızın bildikleri
ağıt, ninni, mani gibi deyişleri derleyerek,
seslendirmesini gerçekleştirdi.Bu
seslendirmeler videoyla kayıt altına alındı.
Öğrencilerimizin bu sözlü şiir
geleneğinin önemini kavramasında
“merak” ve bu geleneğe sahip çıkmasında
“bilinç” oluşturulmaya çalışıldı.

Bahçeşehir Koleji, 5. Sınıf öğrencileri,
Mübeccel Sayılı Rehabilitasyon Merkezinde
eğitim alan engelli öğrencileri 3 Aralık
“Dünya Engelliler Günü”nde sürpriz bir
ziyaretle yalnız bırakmadı.

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Gezi ve İnceleme Kulübü öğretmeni Ahmet
Ali Çetiner, ve kulüp öğrencileriyle birlikte
Burdur müzesini ziyaret ederek Müze
Müdürlüğü'nden Burdur Bölgesi arkeolojik
eserler hakkında bilgi aldı.
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Çemberimde Gül Oya
U

lusal bir e-twinning projesi
olan “Çemberimde Gül
Oya”da ilimizi Burdur
Lisesi temsil etmektedir. Proje
sorumlusu İngilizce Öğretmeni
Esra KAVAL, öğrencilerin aktif
katılımının esas olduğunu, Ekim ve
Kasım ayları içinde proje
panosunun, okulu ve ili tanıtan
videoların hazırlandığını, poster ve
logo tasarlandığını, aralık ayı
etkinleri kapsamında halk oyunu
gösterisi hazırlandığını
belirtmiştir.Gösterinin videosu tüm
ortakların izlemesi için projenin
ortak alanında paylaşılacaktır.

Proje ürünü alaca dokumalarından seçilecek ve gönüllü bir
öğrenci velisi tarafından
oyalanacaktır. Seçilen bir Burdur
türküsünün sözleri, bir mani ve
resimli bir yemek tari ve projenin
tamamına ulaşılabilecek QR kod ile
koordinatör il olan İzmir'e
gönderilecektir. 81 ilden gelen 81
oyalı yazma ilk olarak İzmir'de
sonra tüm illerde sırayla
sergilenecektir. Haziran 2017'de
bitmesi planlanan projenin
sonunda tüm ürünler Etnografya
Müzesi'ne bağışlanacaktır.

Ders dışında
keyii anlar

Ulusal Çocuk
Kongresinde
Burdur'un
Sesi Oldular

Öğrencinin ders dışında da kendini
ifade edebileceği, kabiliyetlerini keşfedip
geliştirebileceği alanlar oluşturmak
düşüncesiyle yapılan kulüp faaliyetlerine,
Alpaslan Ali Can Okullarında büyük önem
verilmektedir. Binicilik, okçuluk, futsal,
voleybol; gitar, akıl oyunları ve hünerli eller
gibi değişik kulüpler vasıtasıyla öğrenciler,
hem eğlenmekte hem de yeteneklerini
keşfetmekteler.

31 Mayıs- 2 Haziran 2015 tarihleri
arasında İzmir'de “İnovasyon” konulu 4.
Ulusal Çocuk Kongresine merkezimiz
öğrencileri “İnovasyon ve Kuşaklar,
Felsefe Tarihinde İnovasyon Coğra Bilgi
Sistemlerinin Kullanılması” konularında
bildiri sunmuşlardır.

Anasınıfı
Öğretmenimizin
Örnek Çalışması

• 1'den devam

sadece beslenme sorunu yüzünden çocukları
direkt 1. Sınıfa koşullandıklarını ve okulöncesi
eğitimini ihmal ettiklerini tespit etmiştir. Velilerin
belli bir miktar yiyecek ücreti vermelerinin de
benzer sorunlar doğuracağını gören
öğretmenimiz bu işe el atıp kendi imkânları
dâhilinde çözüm aramaya başlamıştır.
Öğretmenimiz gerek kendi, gerekse sponsorlar
vasıtasıyla çocukların yiyecek, içecek ve hatta
giyecek ihtiyaçlarını temin etmiş, Hacılar Köyü
okulöncesi okullaştırma oranını istenen düzeye
çıkarmıştır. Okul Müdürü Hanife Yılmaz;
“Öğretmemizin bu anlamlı çalışmasını takdirle
karşıladık. Kendisine başarılarından dolayı
tebrik ediyorum. Eğitime değerli katkılarından
dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut
BAYRAM 'ın takdiriyle öğretmenimiz Meryem
ÇOŞKUN KAYMAK başarı belgesi almaya layık
görülmüştür.” dedi.

Meslekleri
Tanıyoruz
Belki biraz erken gibi gelebilir size ama
75.Yıl Anaokulu öğrencileri meslek seçimi için
araştırma yapmaya başladı bile… Belirlenen
program dâhilinde okul idaresinin
koordinesiyle öğrencilerimiz farklı meslekleri
keşfediyor.

Artık; Kapı
Daha Farklı
Ayakkabılar
İçinde Saklı
“Buluş ve Tasarım'' başlığı altında ve
Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti
projesi kapsamında, Eskişehir Valiliği ile
Gönüllü Eğitimciler Derneği işbirliğiyle 24 –
25 Aralık 2015 tarihleri arasında Eskişehir
Türk Dünyası Bilim Merkezi'nde
gerçekleştirilen 2.Türk Dünyası Bilim
Olimpiyatlarına Danışman Öğretmen
Türkan BALIM'ın rehberliğinde, okulumuz
Aziziye Şehit Orhan Ayan Ortaokulu 6/A
Sınıfı öğrencisi Fatih Kerem ÖLMEZ
“AYAKAPI'' projesi ile nale kalarak ilimizi
temsil etmiştir..
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Değerler
Eğitimi
Okullarımızda
Kök Salıyor
Değerler Eğitimi kapsamında İstiklal
Ortaokuluna; Görsel Sanatlar Öğretmeni
Ahmet BIÇAKÇI ile Rehber öğretmeni Duygu
SEZER´in çalışmaları sonucunda “Değerler
Ağacı” kazandırılmıştır.
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Teşekkürler
Burdur Anadolu
Lisesine
Sanatsal Yatırım
Burdur Anadolu Lisesi için
Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Burdur Şubesi tarafından yapımı
gerçekleştirilen “Aysel ESGİN
Müzik Dersliği” ve “Mehmet
ESGİN Resim Atölyesi" açılış
programı 09.02.2015 Pazartesi
günü Sayın Valimiz Hasan
KÜRKLÜ, Değerli Eşleri, Belediye
Başkanımız Sayın Ali Orkun
ERCENGİZ, İl Jandarma
Komutanı J. Albay Sayın Sayit

KOCA, Milli Eğitim Müdürümüz
S a y ı n M a h m u t B AY R A M ,
Hayırseverimiz Sayın Aysel
ESGİN, Türkiye Yardım Sevenler
Derneği Burdur Şube Başkanı
Sayın Işık BERBEREOĞLU ve
Dernek Yönetimi, daire
amirlerimiz, okul müdürlerimiz,
okul aile birliğimiz ve velilerimizin
katılımları ile coşkulu bir şekilde
gerçekleştirildi.

Valimizin TUREM Ziyareti
Burdur Valimiz Sayın Hasan
KÜRKLÜ okulumuzu ziyaret
ederek incelemelerde bulundu.

Açık büfe öğlen yemeğine katılan
Vali KÜRKLÜ öğrencilerle samimi
anlar geçirdi.

Şeker'den
Türkiye Derecesi
31 Mayıs 2015 ve 1 Haziran
2015 tarihlerinde Adana ilinde
yapılan 2014-2015 okul sporları
Yıldızlar Atletizm Türkiye

Anadolu
İmam Hatip Lisesi
Bölge Birincisi

birinciliği yarışmalarında Burdur
Şeker Ortaokulu erkek takımı
Türkiye ikincisi olmuştur.

Afet Eğitimi Hayat Kurtarır
Sakarya İlkokulu'nda AFAD İl
Müdürlüğü AFAD Eğitim uzmanları
tarafından, deprem eğitimi ve tahliye
tatbikatı gerçekleştirildi. Doğal
afetlerin etkisini azaltmak ve
kayıpları en aza indirmek kuşkusuz,
toplumun her ferdinin iyi bir eğitim
alması ile mümkün olacaktır. Bu
amaçla Sakarya İlkokulu
öğrencilerini bilinçlendirilmesi
amacıyla doğal afetler konusunda
eğitim verildi. Eğitimin ardından
tahliye tatbikatı yapıldı.

Burdur Anadolu
İmam hatip Lisesi 46.
Ortaöğretim Öğrencileri
Proje yarışması na Sos yoloji
alanında katıldı. Öğrencilerimizden
Ayşe Rümeysa Sarıkaya ve
Sümeyye Deveci, Danışman
öğretmenleri Esengül Başçoban
ile İlimizi temsilen ön elemeleri
geçerek Konya Bölge yarışmasına
çağrıldı.

“Ortaöğretim öğrencileri
arasında prososyal
davranış eğilimlerinin
analizi” projesiyle Sosyoloji
Alanında Konya'da bölge birincisi
olan, Burdur Anadolu İmam hatip
Lisesi hem ilimizi hem de bölgeyi
temsilen Ankara nallerine
katılmaya hak kazandı.

sayfa
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Klavye
Şampiyonu
İlimizden

145 kilo
atık pil
topladılar
Burdur Belediyesi tarafından okullar
arasında düzenlenen atık pil toplama
kampanyasında en çok atık pil toplayan
okula ödülü verildi.
Kampanyada Burdur merkez
okullarında 426 kg atık pil toplama
noktalarında ise 354 kg olmak üzere
toplamda 780 kg atık pil toplandı. okullar
arasında 145 kg atık pil toplayan USO
Anadolu Lisesi birinci oldu.

Klavye Kullanma
Yarışmasında daki-kada
568 vuruş yaparak
Türkiye Şampiyonu
olan Ercan Akın
Fen Lisesi
öğrencisi İlyas
Pamukçu, Sayın
Va l i m i z H a s a n
K ü r k l ü ´ y ü
makamında ziyaret
ederek birincilik
ödülünü sundu.
Ziyarette Ercan Akın Fen
Lisesini yaptıran hayırsever
işadamı Ercan Akın, Okul Aile
Birliği Başkanımız Hasan Şakır,
Okul Müdürü Ahmet Akıncı da yer
aldı.
Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Sayın Valimiz

Hasan Kürklü,
Hayırsever İş
adamı Ercan
Akın ile yaptığı
yatırımlar ile
ilgi sohbet
etti. Okul
hakkında
O k u l
M ü d ü r ü
Akıncı´dan
bilgi alan Sayın
Valimiz Hasan KÜRKLÜ, Türkiye
Birincisi olan İlyas Pamukçu´ya
eğitim öğretim hayatında başarılar
dileyerek kendisine daha iyi
yerlerde görmeyi istediklerini
belirtti. Sayın Valimiz Hasan
KÜRKLÜ ziyaret sonunda,
Şampiyon İlyas Pamukçu´ya
eşofman hediye etti.

TOBB Ortaokulu
Hentbolde
Büyük Başarı

Yeşilay'la
Sağlıklı Yaşam

Yıldız erkek Hentbol takımımız Beden
Eğitimi öğretmenimiz Alkan KAYAPINAR
yönetiminde elde ettiği il birinciliğinin
ardından Muğla Ortaca'da yapılan grup
müsabakalarında grup birincisi olmuştur.
Hentbol takımımız Muğla'nın ardından
Aydın'da yapılan Türkiye yarı nallerine
katılma başarısı göstererek hentbol
branşında ilimizi en güzel şekilde temsil
etmiştir.

Vali Dr. Süleyman Oğuz İlkokulu 4. Sınıf
öğrencilerine, Rehberlik Araştırma Merkezi
öğretmenleri Ülkü Genç ve Elif Özcan
Akbulut rehberliğinde, Mehmet Akif Ersoy
Halk Eğitim Müdürlüğünü bünyesinde
“ Ye ş i l a y ' ı n B a ğ ı m l ı l ı k l a M ü c a d e l e
”programı uygulandı. Kırk öğrencimiz
programı başarıyla tamamlayarak sertika
almaya hak kazanmıştır.

Eğitici Broşürler Dağıtıldı
Burdur Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde
yer alan Rehberlik hizmetleri bölümünce; çocuklarda
davranış bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, otizm,
sorumluluk duygusu konularında Eğitici Broşürler,
üstün öğrencilerin öğretmen ve velilerine rehberlik
amacıyla zenginleştirilmiş öğretim programları
içeren DVD'ler çocuk ihmal ve istismarı ile aile içi
iletişim konularında rehberlik bülteni hazırlanmış
öğretmen ve velilerin hizmetine sunulmuştur.

Matematik
Tişörtüm
Burdur Gazi Ortaokulu Matematik
Öğretmeni Demet Çelik ve öğrencileri,
"Matematik Tişörtüm" isimli proje
hazırlayarak 29.12.2015 tarihinde okul
saatleri içinde bu tişörtleri giyerek
sergilediler. Bu projeyle öğrencilerim
matematiği sevmesi, okul içinde
matematik farkındalığı yaratılması
amaçlanmaktadır.

Kandil Sıcaklığı
Türk Hava Kurumu
Ortaokulu Öğrencileri,
Mevlid Kandili
Münasebeiyle Kandilin
Önemini Kavratmak Ve
Kandil Sıcaklığını
Hissettirmek Amacıyla
Tüm Okul Öğrencilerimize
Kandil Simidi İkram etti.

Eğitimin Başkenti BURDUR

BURDUR
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Datlıyı,
Duzluyu
Yemecez;
Gezenlecez,
Zayıecez

Sağlık bakanlığı
tarafından başlatılan “Sağlıklı
Beslen, Hareket Et, Mutlu
Yaşa” temalı projesi
kapsamında Burdur Halk Sağlığı
Müdürlüğü tarafından Mehmet
Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde
kahvaltı etkinliği düzenlenmiştir.
Bu kapsamda
öğrencilerimize sağlıklı yaşamın
önemi için okul bahçemizde
Burdur valimiz Sayın Hasan
Kürklü'nün de katılımıyla kahvaltı
verilmiştir.
Kahvaltıda Okul Müdürü
Bayram Atagündüz; sağlıksız
beslenme ve hareketsiz
yaşamın büyüme ve gelişmeyi
ve okul başarısını olumsuz
yönde etkilediğini, okul çağında,
çocukların beslenme
alışkanlıklarının geliştiği, ev
dışında arkadaşlarıyla yemek
yemeye başladıkları bu
dönemde sağlıklı ve dengeli

beslenmenin çok fazla önem
kazandığını, tost ve test
gençliğinin yetiştiğini, ayakta ve
fast food tarzı yeme
alışkanlıklarının artığını,
nesillerimizi kurtarabilmek adına
çocuklarımızı bu tür
yiyeceklerden uzak tutmanın
yollarını aramamız gerektiğini
belirterek;
Geleceğin sağlıklı
nesilleri için çocuklarımızı ve
gençlerimizi TV ve bilgisayar
başında ve cep telefonuyla
daha az vakit geçilmeleri için
spora ve diğer etkinliklere
yönlendirilmeleri gerektiğini ve
bunun için de öğretmenlerimize
ve ailelere çok fazla görevler
düştüğünü söyleyerek Burdur
Halk Sağlığı Müdürlüğünün
Sloganı olan “ Datlıyı, Duzluyu
Yemecez; Gezenlecez,
Zayıecez”. Diyerek
konuşmasına son verdi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi İsveç'te
Erasmus+ projesi kapsamında
Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Müdürü
Mücahit KILINÇ ve koordinatör öğretmen
Emine ÇAĞ İsveç'in Karlskoga şehrine ilgili
projenin planlama toplantısına katılmak
üzere gittiler. Toplantının yanısıra ziyaret
edilen şehirde Türkçe öğretmeni olarak
görev yapan Nurullah Koçdemir ve
öğrenim gören Türk öğrencilerle bir araya
gelindi. Kendilerine kitap hediye edildi.

Kelimeler Kifayetsiz
“Hasan Avni Paşa”
adına Eğirdir Belediyesi
tarafından düzenlenen ”
YA Ş A D I Ğ I M Ş E H İ R ”
konulu fotoğraf
yarışmasında Burdur
Anadolu Lisesi 11/B sınıfı
öğrencisi Esra Nur BAL
Türkiye 2. olmuştur.

Doğal
Tarım

4-6 Mayıs 2015 tarihleri arasında
Konya ilinde yapılan “10.
Matematik ve Fen Bilimleri Bu
Benim Eserim” proje bölge naline
ilimizi temsilen Burdur Bilim ve
Sanat Merkezi öğrencilerinden
Ramazan Emre TANRIKOL
katılmıştır.
Öğrencimiz “Sayıların Karesini
Keşfetme” projesi ile katıldığı
yarışmada, bölge nalinde
matematik dalında 3. olmuş ve 1-6
Haziran 2015 tarihlerinde
Ankara'da yapılan 72 projenin
yarıştığı Türkiye naline katılma
hakkını kazanmıştır.

Burdur İbn-i Sina Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Demtar
Organik Tarım Ltd. Şti.
danışmanlığında evsel atıkların
organik solucan gübresine
dönüştürme projesi başlamıştır.
Proje ile sağlıklı ve doğal gübreyle
tarım yapmanın faydalarına dikkat
çekmeyi ve evsel atıkların
değerlendirilmesi bilincinin
oluşmasının sağlanması
amaçlanmaktadır.

sayfa
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İlçelerimizden
Çeltikçi Çok Programlı
Anadolu Lisesi Öğretmeni

Said Coşar'ın
Kitabı Ödül
Aldı
Yusufça'dan Senfoni
Orkestrası Geçti
Yusufça Ortaokulu Müzik öğretmenimiz
Dilek IŞILDAR ORDUN öğrencilerine
uyguladığı ankette klasik müziğe çok uzak
olduklarını fark eder. Müziğin her türünü
dinlemeye teşvik etmek, klasik müzik
enstrümanlarını tanıtmak, konserlere
gidemeyecek olan köy çocuklarını bu tür
müzik etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla;
klasik müziğin tadını almayanlara bu tadı
tattırmak için ”Duymayan Kalmasın”
projesi kapsamında yollara düşen Antalya
Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet
Operası ve Balesi'nin gönüllü
sanatçılarından oluşan grubun yollarını
öğretmenimiz Dilek IŞILDAR ONGUN
Gölhisar'ın Yusufça Ortaokulunda kesiştirir.
Klasik müzik ile tanışan, mini konseri
bizzat yöneten, enstrümanları tek tek
ellerine alarak onları yakından görme fırsatı
yakalayan sevinci görülmeye değerdi.

Her yıl merak ve
heyecanla
beklenen Eğitim
Kültür ve Sanat
Araştırmaları
D e r n e ğ i
(ESKADER) 2014
ödülleri töreni
gerçekleşti.
ESKADER ödüllerinin sahipleri, plâketlerini
törenle aldılar. Kültür sanat dünyasından
seçkin isimlerin katıldığı törende büyük bir
coşku ve heyecan yaşandı. Mizah
kategorisinde en iyi kitap ödülünü Ekim
2014'te Kapı Yayınlarından çıkardığı
“Karikatürün Aynasında Edebiyatçılar” adlı
kitabıyla Said COŞAR aldı. Öğretmenimize
ödülün veriliş sebebini yazar Mehmet Nuri
Yardım Sanat Alemi Net adlı internet
sitesinde yazdığı yazıda şöyle açıklamıştı:
“Said COŞAR'ın 'Karikatürün Aynasında
Edebiyatçılar' kitabı, ihmal ettiğimiz bir alana
hepimizin dikkatlerini çekti. Şiirlerini,
hikâyelerini, romanlarını, denemelerini ve
diğer edebî türlerini büyük bir zevkle
okuduğumuz edebiyatçılarımızın acaba
karikatüristlerin gözüyle durumu nedir?
Nasıl çizilmişler, hangi yönleri üzerinde
d u r u l m u ş ?
Mizaçları,
h u y l a r ı ,
karakterleri,
zevkleri ve
alışkanlıkları
çizgiye nasıl
aksetmiş? İlgi
çekici bu kitap
edebiyat âlemi ile
karikatür dünyasının buluştuğu çok hoş ve
renkli bir yolculuğa bizi dâvet ediyor.”
Said COŞAR halen Türk Edebiyatı
dergisinde karikatür ve edebiyat üzerine
yazmaya devam ediyor.

Cuma Karataş
Yeşilova'da
“Okudukça Değerleniyoruz Projesi”
kapsamında yazar Cuma KARATAŞ Yeşilova
İlçemizde öğrencilerle
buluştu, kitap imzaladı
ve röportaj verdi.

Üniversite gezintisi
Altınyayla Şehit Kadir Eraslan Çok
Programlı Anadolu lisesi 12. Sınıf öğrencileri,
üniversiteyi yakından tanıyıp, bölüm ve
programlar hakkında bilgi almak amacıyla
İzmir ilimizde bulunan Ege Üniversitesini
ziyaret etti.
Üniversite öğrencilerinin akademik eğitimi
ve sosyal, kültürel alandaki avantajlarının neler
olduğu hakkında bilgi edinen liseli öğrenciler
daha sonra İzmir şehir merkezini gezdikten
sonra ziyaretleri son buldu.

KİTABIN
KİLİDİ AÇILDI

Turnuva
KEMER

Kemer Ortaokulunda öğrencilerin grup
bilinciyle hareket ederek kitap okuma
alışkanlığı kazanmaları için okul Türkçe
Öğretmeni Erdem ÇALIKUŞU tarafından
11.12.2015 tarihinde “Kitap Okuma
Turnuvası” başlatılmıştır. Turnuva beş aylık
bir periyottan oluşmakta olup her periyotta
kendi sınıfını temsil edecek olan üç öğrenci
seçilmiştir. Bu öğrenciler M.Necati
SEPETÇİOĞLU'nun “Kilit, Anahtar, Kapı,
Konak ve Çatı” adlı kitaplarından birini
okuyacak ve bu kitaplardan
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İlk
periyotun sonunda en fazla puanı toplayan
takıma birincilik bayrağı verilecektir.
Turnuvanın sonunda en fazla puanı
toplayan takımı sürpriz hediyeler
beklemektedir.

Çeltikçi ÇPAL'de
Geleneksel Pişi
ve Düğülcük Günü
Çeltikçi Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğretmen ve öğrencileri geleneksel kültürümüzü
yarınlara taşımak için 16 Nisan 2015 Perşembe günü
okulda velilerin de katılımıyla Pişi ve Düğülcük günü
etkinliği yaptılar. Bu kapsamda okulda pişi ve
Çeltikçi'nin mahallî yiyeceklerinden olan “Düğülcük”
tatlısı yapıldı. Unutulmaya yüz tutan ve Kültür
Bakanlığınca Çeltikçi ilçemiz adına tescilli Düğülcük
tatlısının yapımı ise çok basit. Düğülcük şöyle
hazırlanıyor; yarım kg beyaz ceviz içi, dibek veya
havanda ezilinceye kadar dövülür. Dövülme işi
yapılırken zaman zaman kaşıkla karıştırılır. Ceviz,
tamamen ezildikten sonra yarım kg ince çekilmiş
bulgur ilave ederek dövme işine devam edilir. İçine
yarım kg toz şeker konur ve karıştırılır. Karışımın
üzerine bir su bardağı sıcak su dökülür ve tekrar
karıştırılır. Karışım ne çok sulu olmalı ne de kuru yer
kalmalıdır. Bu karışım, özleşinceye kadar dövülür.
Daha sonra dibek, ters çevrilerek tabağa dökülür.
Düğülcük, tabakta külah şeklinde kalır.
Okul Müdürü M. Emin AYGÜN; bu çalışmada
maksatlarının öğrencilere geleneksel kültürü
tanıtmak ve gelenekten beslenip geleceğe emin
adımlarla yürüyecek öğrenciler yetiştirmek
olduğunu söyledi.

sayfa
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İlçelerimizden

Ağlasun'da
Amatör Spor
Haftası
Etkinlikleri
Ağlasun İlçesinde Amatör Spor Etkinlikleri
Haftası etkinlikleri yapıldı. Etkinliklere Ağlasun
Kaymakamlığı, Ağlasun Belediyesi, Bucak
Belediyesi Oğuzhan Doğa Sporları Kulübü de
destek verdiler. Ağlasun İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile Bucak Belediyesi Oğuzhan
Doğa Sporları Kulübünce ortaklaşa yapılan

etkinlikler çerçevesinde 52 kişilik gurup
yürüyerek Yeşilbaşköy'den yola çıkıp
Sagalassos Antik kentine ulaştı. Antik kenti de
gezen sporcular yaklaşık 17 km'lik yolu kat
ederek ilçeye ulaştı. Trekking yapan
sporcular; esnaar, daire amirleri ve
öğrencilerden oluştu.

Bu Bağımlılığa EVET...
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Kozağaç Köyünde
Yerli Malı Haftası
22 Aralık Salı günü Çavdır Halk Eğitim
Müdürlüğünce Kozağaç Köyünde açılmış
olan Biçki-Dikiş Kursuna katılan kursiyer ve
öğretmenlerce “Tutum, Yatırım ve Yerli Malları
Haftası “etkinliği yapılmıştır. Çavdır ilçesi
Kaymakam Vekili Sayın Musa Kazım ÇELİK'in
de katıldığı programda kurs öğrencilerimiz
maharetlerini göstermişlerdir.

• 1'den devam

değer bir proje olarak kabul edilmiş ve 20152016 Eğitim - Öğretim yılında Gölhisar ilçemizde
uygulanmasına karar verilmiştir.
Proje kapsamında Gölhisar ve köylerindeki
ortaokul ve liselere cam basketbol potaları,
voleybol dikmeleri, futbol kaleleri, badminton
dikmeleri, masa tenisi masaları, futbol,
basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi topları
ağları, antrenman malzemeleri, yelekler,
f o r m a l a r, e ş o f m a n l a r y a p t ı r ı l a c a k , b u
malzemeler yardımı, yukarıda planlanan
aktiviteler ile beraber birçok gencimiz spor
yapacak ve amaçlandığı gibi öğrenci ve
gençlerimiz kötü alışkanlıklar yerine sportif
etkinliklerle kendilerini geliştirebilecekleri
alanlara yöneleceklerdir.
Değerli öğretmenimiz Bayram ACAR'IN
özverili çalışmaları sonucunda hayata geçen bu

proje ile okullarımıza farklı spor branşlarında
b i r ç o k m a l z e m e a l ı n m ı ş t ı r. “ S P O R A
BAĞIMLILIĞA EVET” projesi ile öğrencilerimiz
varlığından bile haberdar olmadıkları spor
dallarının malzemeleriyle buluşma olanağına
kavuştular.

Şehit Ailelerine ve
Gazilerimize Vefa

Özel Öğretim
Sınıfından Milli Eğitim
Müdürlüğüne Çıkartma
TOKİ, Özel Öğretim Sınıfı Öğretmeni Yunus HÜNERLİ
öncülüğünde Özel Öğretim Sınıfı öğrencileri, Çavdır İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet ACAR'ı makamında ziyaret
ettiler. Bu ziyaretleri esnasında İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz ve Şube Müdürleri ile resim çektiren
öğrencilerimizin sevinçleri yüzlerinden okunuyordu.

Tefenni İHL'den
Sportif Başarılar

Cömertlik

Tefenni Anadolu İmam Hatip Lisesi
öğrencileri gençler serbest güreş il
müsabakalarında 2 altın madalya ve 2 bronz
madalya alarak takım halinde il ikincisi olmuştur.
Altın madalya alan öğrencilerimiz İzzet KAYA ve
İlker YEŞİLYURT okulumuzu ve ilimizi bölge
müsabakalarında temsil edeceklerdir.

Bucak Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile
Değerler Eğitimi Projesi kapsamında
“Cömertlik, Hoşgörü ve Alçakgönüllülük”
konulu tema gereğince Bucak'ta bulunan
aşevinde sıcak ekmek dağıtımı yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
çerçevesinde Ağlasun Kaymakamımız Sayın
Taner BOLAT; Daire Müdürleri, Şehit aileleri ve
Gazilerle yemekte bir araya geldi.
Düzenlenen yemekte Kaymakamımız
Sayın Taner BOLAT, milletimizin varlığı ve
Türkiye'nin bağımsızlığı, kutsal vatan
topraklarının bütünlüğünün korunması
uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin
manevi huzurunda şehit yakınları ve gazilerle
bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını
ifade ettiler.

Yumurtadan
Sorumluluk Çıktı
Ke m e r O r t a o k u l u n d a ö ğ r e n c i l e r e
sorumluluk bilinci aşılamak için 07.12.1015
tarihinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmeni Hüdaver ÇOLAK tarafından
“Yumurta Taşıma” etkinliği düzenlendi. Bu
etkinlikte, öğrencilerden kendilerine verilen
yumurtaları kırmadan bir ay boyunca
taşımaları istenmiştir. Etkinlik sırasında okulda
renkli görüntüler ortaya çıkmış, öğrencilerin
büyük keyif aldığı gözlenmiştir.
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Bitkisel Tedaviye Bir Katkı da Bizden
Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi
öğretmen ve öğrencilerimizin Antalya
EXPO 2016 Fuarı kapsamında
yapılacak yarışma için hazırladıkları
“Farmakoloji ve Fitoterapiye Yöresel
Katkı Proje Çalışması” devam ediyor.
Proje danışmanı Biyoloji
öğretmenimiz Tevk ÖCAL başkanlığında
ve bir diğer Biyoloji öğretmenimiz Fatma
ÖZCAN ile öğrencilerimiz Umut YEŞİL ve
Begüm KARAKURT, yöremizden seçtikleri yirmi
bitki türü ile katılacakları yarışmayla ilgili
hazırlıklarını sürdürüyorlar.
Biyoloji laboratuvarında devam eden
çalışmada öğrencilerimiz, yöremizin değişik
noktalarından bulunan endemik bitki türleri

tasnif edip, farmakolojik özellikleri
konusunda araştırma yapıyorlar.
9, 10 ve 11´inci sınıf öğrencilerinin
katılacağı yarışma için derlenen bilgi
ve kurutulmuş koleksiyonların yanı
sıra, bitkiler ve yetiştikleri alanların
fotoğraarı, bitki kullanılarak yapılan
malzemelerin fotoğraarı da
bulunuyor.
Yarışmada dereceye girenler
önümüzdeki süreçte açıklanacak. 2016´nın
Şubat ve Mart ayında da ödülleri verilecek.
Öğrencilerimiz, derledikleri endemik bitki
araştırmaları ile Farmakoloji (Eczabilim) ve
Fitoterapiye(Bitkilerle tedaviye) katkıda
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