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İÇİNDEKİLER 

Kolay Okul Atölyem (KOA) Kapsamında İlimizde Yapılan Etkinlikler 

Mihralibey Ortaokulunda Mektup Şenliği 

Sevgi Çiçekleri 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri 

 Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk  Çok Programlı Anadolu Lisesinde ger-

çekleşen Tiyatro ve Resim Yarışması 

Kars İli İmam Hatip Ortaokulları Arasında Düzenlenen “Genç Nida Kur’an-ı Ke-

rimi Güzel Okuma” Yarışması  

MSÜ Tanıtımı  

Anadolu’nun Kafkaslara Açılan Kapısı Kars’tan Ankara’ya  

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Etkinlikleri 

Bir Öğrenci Bir Fidan Etkinliği 

Kış En Çok Kars’a Yakışır  

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Eylem Planı 

Toplantısı 

Dolaylı İlkokulu Öğrencileri Fideleri Toprakla Buluşturdu 

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi  

Kars 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 

Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtımı 

Yerli Malı Haftası 

Çocuklarımıza Kitap Okuma Alışkanlığını Nasıl Kazandırabiliriz?  
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Verdikleri bilgilerden dolayı  Kars Susuz Yolboyu İlkokulu müdürü Ömür Soyhan SUBAŞI’ na  teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

BİR AVUÇ TOPRAK GÖNDERİYORUM YURDUMA, ÖZÜNDE 

SULTAN ALPARSLAN'IN ANADOLU'DAKİ İLK AYAK BASTIĞI 

TOPRAKLARDAN OLAN 

Kolay  Okul Atölyem (KOA) kap-

samında gerçekleştirilen Türkiye 

Fidanlığı etkinliğine Kars’ın  Yol-

boyu İlkokulu öğrencileri ile bir-

likte katıldık. Amacımız geçtiği-

miz yaz tüm yurdun sadece ağaç-

larını değil içini de yakan orman 

yangınlarına dikkat çekmek, far-

kındalık oluşturmak ve bu kap-

samda öğrencileri sürece dahil 

etmekti. 81 ilden toplanan top-

raklar teker teker Antalya’nın 

Manavgat ilçesine gönderildi. Ve 

oradaki idari amirler eşliğinde 

Türkiye Fidanlığı oluşturuldu. 

Projeye her il bir slogan ile katıldı, oluşturulan 

slogan videoları ulusal ve yerel basında reklam 

sürelerine de dikkat edilerek kamu spotu ve ha-

ber şeklinde yer aldı.  

Kars'ı ilini temsil etmek için biz de Ani ören yeri 

video çekmimizi gerekli izinlerimizi alarak ta-

mamladık. 

 

Bizim sloganımız ise: " Bir avuç toprak gönderiyorum yurduma, özünde Sultan 

Alparslan'ın Anadolu'daki ilk ayak bastığı topraklardan olan."  
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İç Yazı Başlığı 

  

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 
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Verdikleri bilgilerden dolayı  Mihrali Bey Ortaokulu Türkçe Öğretmeni  Derya MUĞLU’ ya teşekkür ederiz. 

 

 

 

MİHRALİBEY ORTAOKULUNDA MEKTUP ŞENLİĞİ 

İlimizin merkez ilçesine bağlı Mihralibey Ortao-

kulunda Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı. 

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Türkçe Öğret-

meni Derya MUĞLU koordinatörlüğünde okul 

genelindeki bütün öğrencilerin katıldığı bir 

mektuplaşma şenliği düzenlendi. Seçtikleri bir 

öğretmene duygu ve düşüncelerini anlatan bir 

mektup yazarak şenliğe katılan öğrencilerin, 

öğretmenlerine hediye olarak mektup gönder-

mekten oldukça mutlu olduğu gözlendi. Renkli 

görüntülere sahne olan etkinlik, mektupların 

postacı görevini üstlenen öğrenciler tarafından 

öğretmenlere ulaştırılmasıyla sona erdi. 
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SEVGİ ÇİÇEKLERİ   

Verdikleri bilgilerden dolayı  Selim Koyunyurdu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Vedat KEMER”e  teşekkür ederiz. 

Kars/Selim Koyunyurdu 

İmam Hatip Ortaokulu 

olarak Fen Bilimleri ve 

Teknoloji Öğretmeni Paki-

ze ÇİVRİLLİ danışmanlığın-

da öğrencilere sorumluluk 

ve aidiyet duygusu kazan-

dırmak amacıyla öğrenci-

lerimizle birlikte çiçekleri-

mizi diktik. Çocuklarımız 

geri dönüşüm malzemele-

ri kullanarak yaptıkları 

saksılara çiçeklerini diktik-

ten sonra kendilerine ait 

çiçeklerin ve sınıflarında 

bulunan tüm çiçeklerin 

bakımlarını üstlendiler. 

Dönem başından itibaren 

çiçeklerini büyütmek ve 

çiçeklerin solmaması için 

büyük çaba sarf etmişler-

dir. Sevgi Çiçekleri Projesi 

her eğitim öğretim yılının 

başında tekrar uygulana-

cak ve devam ettirilecek-

tir.   



 6 

İç Yazı Başlığı 

  

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1992 yılında 3 Aralık günü,  Birleşmiş Milletler tarafından 3 Ara-

lık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu günde dün-

ya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler 

gönüllülüğe dayanmaktadır. Engelli bireylerin diğer bireylerle 

eşit haklara sahip olduklarının tüm toplum tarafından bilinir ol-

ması için etkinlikler yapılıyor. 

  

İlimizde de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamın-

da 75. Yıl Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Okulu 

öğrencileri için etkinlikler düzenlemiştir. Sayın Kars Valisi/

Belediye Başkan V. Türker ÖKSÜZ, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın 

ACAY, Şube Müdürü İsmail GÜRLER’ in katılımlarıyla öğrenciler 

pasta kestiler. Ayrıca öğrenciler çeşitli müziklerde oyunlar oyna-

dı. 

 
3 ARALIK DÜNYA ENGELİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 
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 SELİM’DE TİYATRO: OKUMAK İSTİYORUM 

Selim Şehit Teğmen  Gökhan 
Yaşartürk Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi öğrencileri tarafın-
dan hazırlanmıştır. 

Okumak istiyorum  

Konu: Bir kız çocuğunun oku-
ma isteğine ve çabasına karşı 
önüne çıkan engeller  

Amaç:  Bu oyun toplumdaki 
kadın erkek eşitsizliğine, kadı-
na yönelik şiddete dikkat çe-
kerek eşitsizliğin ve şiddetin 
önüne geçebilmek amacıyla 
sahnelenmiştir.  

Toplumda kadınlarımıza yapı-
lan haksızlıklar çok da artmış 
durumdadır. Bizler bu haksız-
lıkların ve cinayetlerin önüne 

geçmek ,biraz olsun caydırıcı 
olması için bu tiyatro oyunu 
sunmaktayız. 
Olay:  Okumaya istekli olan 
genç bir kız çocuğunun baba-
sı tarafından zorla evlendiril-
mek istenmesi üzerine evin-
den kaçması ve seneler sonra 
meslek sahibi olarak geri 
dönmesi.  

Oyuncular :Öznur EKİNCİ, 
Bünyamin SEVİNÇ , Aleyna 
YASİN, Okan TİP, Ozan GÖR-
MEZ , Şeydanur PIRTI, Sıla 
Nur YILDIRIM, Alper AKBABA, 
Berivan AĞTAŞ 

 Senaryo: Birgül AYDIN 
Öncülük Eden: Ali  SAHUR 

 

 

 

 

Özellikle lise çağındaki öğrencilerde görülen sigara içme 

alışkanlığının altında birçok neden yatmaktadır. Dikkat çe-

kip popüler olma isteği, akran zorbalığına ve baskına maruz 

kalmaları, merak edip keşfetme duyguları bunlardan sade-

ce birkaçıdır. Okulumuzda bulunan öğrencilerimiz için siga-

ra içmenin zararlarına dikkat çekmek ve bu alışkanlığı edi-

nen öğrencilerimiz varsa caydırmak amacıyla bir etkinlik 

düzenledik. Tüm öğrencilerin katılım sağladığı etkinlik ‘’ 

Sigarayı Atın Hayatı Tadın’’ başlığı altında şiir, kompoziyon 

yazma, resim yapma gibi alanlarda yarışmalar düzenlenerek 

gerçekleştirilmiştir. 

Sigarayı Atın Hayatı Tadın  

Verdikleri bilgilerden dolayı  Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk ÇPA. LİS. Öğretmeni  Dilan ALADAĞ’ a teşekkür ederiz. 
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İç Yazı Başlığı 

  

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            KARS İLİ İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASINDA         
DÜZENLENEN “GENÇ NİDA KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL        

OKUMA” YARIŞMASINDA BİRİNCİ ZEYNEP ÖZER OLMUŞTUR 

Başarı hikayeleri ilhamın ta kendisi! Çünkü bazen bir şeylerin değişmesi için ne kadar hazır 
hissetsekte ilk adımı atmak için bir kıvılcım arıyoruz. Gerçeği yansıtan başarı hikayeleri de 

Hayatımızda bizi harekete geçirici, olumlu etkiler yaratıyor. İnsanlar başarı hikâyelerinden 
aldıkları ilhamla kendi yolunu çiziyor.  

 

Zeynep ÖZER, 2008 yılında Arda-

han’da doğdu. Babası Muammer 

ÖZER, veri hazırlama memuru 

iken; annesi Songül ÖZER, geçici 

Kuran kursu öğretmenidir. Aslen 

Ardahanlı olan Zeynep ÖZER, 

Kars’ın Digor ilçesinde yaşamakta-

dır. Ardahanlı ailenin ilk çocuğudur. 

Okulumuza ve ailesine güzel bir 

başarı getirerek hepimizi gururlan-

dırdı. Bu süreçte çeşitli zorluklarla 

karşılaştı fakat Digor’daki imkanla-

rın kısıtlı oluşu onu pes ettirmedi. 

 Kuran-ı Kerim’i baştan sona oku-

yup bitirmenin zor oluşu. Hiçbir 
bahanenin arkasına sığınmadı ve 

sonuna kadar çabaladı.  

Okuldaki Kuran-ı Kerim derslerine 
hevesle çalışıp çok iyi okumaya 

başladı. Özer’in Kur’an- ı Kerim 

dersindeki başarısı her geçen gün 
arttı. Zeynep Özer,  Kars’ın Selim 

ilçesinde yapılan Kuran-ı Kerim’i 
güzel okuma yarışmasında birinci 

olarak okulumuza gurur verici bir 
başarı getirdi. Bu gurur ve sevinçle 

çalışmalarına devam edip kendini 
geliştireceğini açıklayan Zeynep 
ÖZER, ailemin ve okulumdaki öğ-

retmenlerimin benimle birlikte pay-
laşıyor olması beni çok mutlu edi-

yor diyerek duygularını paylaştı.  
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Kara Kuvvetleri 14. Mekanize Piyade  Tugay Komutanlığı  Personel Şube Müdürlüğü  16 Aralık  

2021 tarihinde ilimiz  rehber öğretmenlerine Milli Savunma Üniversitesinin tanıtımını gerçekleş-

tirdi. 
Kara Kuvvetleri 14.üncü mekanize  Piyade  Tugay Komu-

tanlığı  Personel Şube Müdürlüğü  16 Aralık  2021 tari-

hinde ilimiz  Rehber Öğretmenlerine  İlimiz Halk Eğitim 

merkezinde MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ’nin tanıtı-

mı ,öğrencilerimizin MSÜ ’ne yerleşebilmek  amacıyla 

girmesi gereken sınavların ve  öğrencilerimizde olması 

gereken kriterlerin tanıtımını gerçekleştirdi. Programda  

Personel  Şube Müdürü Binbaşı Sadettin BAL  konuşma 

gerçekleştirdi. Sunumu Üsteğmen  Aykut TAŞ  gerçek-

leştirdi. 

 MSÜ tanıtımı ve öğrencilerimizin gireceği sınavlar hak-

kında öğretmenlerimizi detaylıca bilgilendirdi. Programa 

ilimizden 124 rehber öğretmenimiz katıldı. Öğretmenle-

rimize,  öğrencilerini bilgilendirmesi amacıyla gerekli 

materyal desteği sağlandı. 
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İç Yazı Başlığı 

-   

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANADOLU’NUN KAFKASLARA ACILAN KAPISI 

KARS’TAN ANKARA’YA 

 Her şey  Öğretmen  Ye-

tiştirme  ve  Geliştirme 

Genel  Müdürlüğünün 

Uzaktan Eğitim olarak 

planladığı ve sunduğu  

Müze Eğitim Kitini izle-

mem ve sınıfta işleyişe 

dahil etmem ile başladı. 

Ne güzel dedim uzaklar 

yakın oluyor, öğrencile-

rimiz uzakları dijital de 

olsa deneyimleyebiliyor.  

Eğitimde fırsat ve imkân 

eşitliği ilkesi bir köy 

okulunda hayat buluyor. 

T.C. İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük Dersinde, 

360 Panoramik Müze 

gezintimizi  yaparken 

öğrencilerimden biri söz 

alarak  ‘’Öğretmenim 

keşke buraları canlı canlı 

görebilsek.’’ dedi.  

Sınıf hep bir ağızdan 

‘’Keşke öğretmenim gi-

debilsek.’’ dedi. 

Çehremde hafif bir te-

bessüm ile  ‘’ Nasip olur 

inşallah çocuklar.’’ diye-

bildim. 

Keşke öğretmenim gide-

bilsek cümlesi derdim 

oluvermişti. Düşünsel 

evresi kısa, pratik evresi 

ilmek ilmek işlenen bu 

süreç, öğrencilerimi ve 

beni Anadolu’nun Kaf-

kaslar’ a açılan kapısı 

Kars’tan Ankara’ya ulaş-

tırıvermişti. ’’Keşke öğ-

retmenim gidebilsek’’ 

cümleniz cemre misali 

düşmüştü ruhumun top-

rağına. Gözünüzdeki ışık 

götürmüştü bizi mutlu 

sonlu yolculuklara… 
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Verdikleri bilgilerden dolayı  Karapınar  Ortaokulu T.C inkılap Tarihi Öğretmeni   Kevser ÜN’e  teşekkür ederiz. 
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Ata-

türk İlkokulunda ve İstiklal Ortaokulumuzda  

“15 Temmuz Çocuk Gazetesi” özel sayısı Du-

var gazetesi, Resim ve Fotoğraf Sergisi açılış-

ları yapıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Aydın ACAY, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Osman URLUNÇ , İl Maarif Müfettişi Adil AK-

KAYA ,  il Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail 

GÜRLER katıldı. 
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İç Yazı Başlığı 

  

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 
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BİR ÖĞRENCİ BİR FİDAN 

 

İlimizin Selim ilçesinde bulunan Büyük-

dere köyü ağaçlandırma faaliyetlerinin 

yetersiz olduğu bir köydür. Bu sorunun 

giderilmesi için Selim Büyükdere Şehit 

Ahmet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri 

‘’Bir Öğrenci Bir Fidan’’ sloganıyla yola 

çıktılar. Selim İlçe Jandarma Komutanlı-

ğının desteğiyle 33 öğrenciye 33 fidan 

dağıtıldı. Toprağa dokunarak, doğa sev-

gisini hissederek fidanlar dikildi.  Öğren-

cilerle beraber toprağa dokunarak ve 

onu hissederek fidanlarını el birliğiyle 

diktiler. Öğrenciler fidanlarına öyle sa-

hip çıktılar ki her gün kendi fidanlarını 

suladılar. Fidanlarının çevresinin temizli-

ğini ve düzenlemesini yaptılar hatta 

fidanlarıyla konuşup onlara hikâye oku-

dular. Böylece fidanlarının daha hızlı 

büyüyeceğine inanıyorlardı. Bu etkinlik-

le öğrencilerine doğa ve ağaç sevgisi 

kazandırmış oldular.  

KIŞ EN ÇOK KARS’A YAKIŞIR 

Kış mevsimin gelmesiyle birlik-
te akıllara ilk gelen şehirlerden 
biridir Kars. Karın en çok yakış-
tıg ı şehir olan Kars’ta kar yag ı-
şıyla birlikte her yerin bembe-
yaz olması okullarda sevinçle 
karşılandı. Kar yag ışıyla birlikte 
çocukların aklına elbette kardan 
adam yapmak geldi. Ö g rencile-
riyle birliktekardan adam  ya-
pan o g retmenler, çok bu yu k 
kardan adam yaptıkları için o g -
rencilerin isteg iyle kardan ada-
mı, çizgi film karakteri olan Ko-
ca Ayı’ya benzetmeye çalışırlar.  

 

Ardından u şu yen ellerini sınıfla-
rında yanan sobalarda ısıttılar 
ve “Hoşgeldin Kış” partisi yaptı-
lar. Sobanın u zerinde kavrulan 
kestane ile birlikte kış içeceg i 
olan salebi çocuklarla birlikte 
içip kışın gelişini ve karın yag ışı-
nı kutladılar. 

Verdikleri bilgilerden dolayı  Selim Büyükdere  Şehit Ahmet İlkokulu Öğretmeni  Ayşenur USTA’ ya teşekkür ederiz. 
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İç Yazı Başlığı 

-   

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Aydın ACAY’ın 
başkanlığında Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda 6 Aralık 
2021 tarihinde yapıldı. Yapılan toplantıya; İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcıları,  İlçe Milli Eğitim Mü-
dürleri, Müdürlüğümüzdeki Şube Müdürleri, İlçe-
de Eğitimden  
Sorumlu Şube Müdürleri , Merkez (resmî, özel)  
ve merkeze bağlı köy okullarında görev yapan okul 
kurum müdürü ve müdür yetkili öğretmenler katıl-
dı.  
  Toplantıda  İl Eylem Planı Kapsamında İl Başarı 
Ekipleri ve Okul Başarı Ekiplerinin Oluşturulması-
na, öğrencilerin mihver derslerde hazır bulunuş-
luklarının tespitinin yapılmasına, okullarımızın 
TUBİTAK Projelerine Katılım Sağlamasına, Veli gö-
rüşmeleri ve Aile Ziyaretleri yapılmasına,  
Yıl sonunda performans göstergeleri ve başarı 
hedeflerine ilişkin değerlendirilmelerin yapılması-
na ve başarılı okulların ödüllendirilmesi konuları-
na değinildi. 
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İL EYLEM PLANI TOPLANTISI 

Toplantıda ilimizde Valiliğimiz tarafından 

her ay gerçekleşecek bu ay da 22 Aralık 

2021 tarihinde  gerçekleştireceğimiz sı-

nav hakkında bilgilendirme gerçekleştiril-

di. Okullarımızın projelere katılımını des-

teklemek amacıyla proje geliştirme süreci 

hakkında ayrıntılı bilgi verildi.   
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Kars/Digor Dolaylı İlkokulu öğretmen ve öğ-
rencileriyle daha yaşanılabilir dünya ve yeşil 
bir Türkiye için 25 adet çam fidanı toprakla 
buluşturuldu. Bu etkinlik ile öğrencilerimin 
gönlünde ağaç sevgisi yeşerdi.  

 Haftada 2-3 kez sulama ve bakım işlerini ya-
pan çocuklarımız ağaçlarını sahiplendi ve her 
ağaca da bir isim verdi. Şimdiyse hedefi bü-
yüttüler dört gözle baharın gelmesini bekli-
yorlar. Hedef en az 100 fidanı daha toprakla 
buluşturmak. 

 

 

  

 

 

DOLAYLI İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTURDU 

  

D
İG

O
R

  D
O

L
A

Y
L

I 
 İ

L
K

O
K

U
L

U
 



 15 

İç Yazı Başlığı 

-   

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Kars Valisi/Belediye Başkan V. Türker ÖKSÜZ ile  İl Milli Eğitim Müdürü 

Aydın ACAY üretim aşamasında malzemelerin kontrolünü sağladılar.    

KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK 

    “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsa-

mında ilimizde 321 tane kütüphanesi olmayan oku-

la meslek liseleri tarafından kütüphane dolabı, ma-

sası, sandalyesi yaptırılmıştır. Bakanlığımız tarafın-

dan gönderilen ödenek ile bu kütüphaneler oluştu-

rulmuştur. Kütüphanelerimizin kitapları ise bakanlık 

ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlanmaktadır. 
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KARS 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ TÜBİTAK 

4006 BİLİM FUARI 

630793 ID nolu TUBİTAK  4006 Bilim Fuarımızı 21.12.2021-22.11.2021 tarihleri 

arasında yapmış bulunmaktayız. Fuarımızın açılışı İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Sayın Aydın ACAY, Şube müdürlerimiz ve TUBİTAK görevlileri huzurunda yapıl-

mış olup fuarımız iki gün boyunca misafirlerini ağırlamıştır. Fuarda farklı alan-

larda toplam 24 proje sergilenmiştir. Projelerimiz ve ait oldukları alanlar şu 

şekildedir: Kültürel miras projeleri (Kars Gezi Rehberi, Kars’ın Kültürel Kökeni, 

Kültürümüzün Aynası: Kars Türküleri ve Hikayeleri, Oblast ve Gazi Kars, Orhun 

Kitabeleri ve Günümüz Türkçesi, Şiirlerden Bestelenen Şarkılar), yenilenebilir 

enerji (Yosundan Biyo-yakıta, Güneşli Sıcacık Evimiz, Yeşil Okul, Yıldırımdan 

Elektriğe), akıllı ulaşım sistemleri (Akıllı Bariyer, Işık Kıran Bariyer, Teknolojiyi 

Öğreniyoruz), değerler eğitimi (Zaman Doğrusu), ekolojik denge ve biyoçeşitli-

lik (Dağ Oluşumu, Biyolojik Çeşitlilik ve İnsan, Temiz Su Kaliteli Yaşam), bilim 

tarihi ve bilimsel okuryazarlık (Dikotomi Paradoksu, Matematik Ne İşe Yarar, 

Elektrik Yazıya Dönüşüyor, Suyun Ayrışması), sağlık teknolojileri (Kalp Masajı 

Hayat Kurtarır), sosyal farkındalık projeleri (Benim de Haklarım Var, Nedenleri 

ile Kadına Şiddet). 

Verdikleri bilgilerden dolayı  15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü  Mustafa PAŞAOĞLU’na teşekkür ederiz. 
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Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Okul Bölümlerimiz 

                                                 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 

Verdikleri bilgilerden dolayı  Haydar Aliyev Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Filiz ERGİNBAY’a teşekkür ederiz 

   Bilişim Teknolojiler, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım 
kurulumunun yanı sıra alanın altında yer alan Ağ İşletmenliği, Bilgi-
sayar Teknik Servisi, Veri Tabanı Programcılığı ve Web Programcılı-
ğı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 
verilen alandır.  

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI    

Meslek lisesinden sonra  "Yükseköğretime Geçiş Sınavında başarılı 
olanlar,  lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili 
bölümlerine devam edebilirler.   Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve 
teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluş-
lar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo 
televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojis-
tik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kuruluşlarında 
geniş iş imkânlarına sahiptir.  Web programcıları ve veri tabanı 
programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş 
yerleri, internet üzerinden ticaret (e – ticaret) yapan firmalarda 
çalışabilirler.  Bilgisayar teknik servisi, bilgisayar toplama ve satış 
işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yer-
lerinde, şirketlerde ve özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler.  

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 

İnşaat Teknolojisi alanı, Ahşap 

Yapı Sistemleri, Betonarme Yapı 

Sistemleri, Beton-Çimento ve 

Zemin Teknolojisi, Cephe Sis-

temleri ve PVC Doğrama, Çatı 

Sistemleri, Çelik Yapı Teknik 

Ressamlığı, İç Mekân Teknik 

Ressamlığı, Mimari Yapı Teknik 

Ressamlığı, Restorasyon, Statik 

Yapı Teknik Ressamlığı, Yapı İç 

Mekân Dekorasyonu, Yapı Yalıtı-

mı, Yapı Yüzey Kaplama dalları-

nın yeterliklerini kazandırmaya 

yönelik eğitim ve öğretim veri-

len alandır.  

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLA-

RI  

 Meslek lisesinden sonra  

"Yükseköğretime Geçiş Sınavın-

da başarılı olanlar lisans prog-

ramlarına ya da meslek yükse-

kokullarının ilgili bölümlerine 

devam edebilirler. Ayrıca sınav-

sız yerleşebilecekleri ön lisans 

programları da mevcuttur.   

Eğitimini tamamlayarak iş haya-

tında gerekli yeterlilikleri kaza-

nan meslek elemanları, İnşaat 

Teknolojisi alanı ile ilgili işletme-

lerde kariyer yapabilirler.    

İnşaat Teknolojisi alanında eği-

tim görenlerin; Devlet Su İşleri, 

Karayolları, Köy Hizmetleri, Ta-

pu Kadastro, Bayındırlık İl, Bölge 

ve Şube Müdürlükleri ve Beledi-

yeler gibi kamu kuruluşlarında, 

ayrıca özel sektöre ait hazır be-

ton santralleri, mühendislik ve 

mimarlık bürolarında, müteah-

hitlik ve müşavirlik hizmeti ve-

ren kuruluşlarda teknik eleman 

olarak çalışma şansları vardır.  
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İç Yazı Başlığı 

  

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 
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Verdikleri bilgilerden dolayı  Haydar Aliyev Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Filiz ERGİNBAY’a teşekkür ederiz 

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI  

   Elektrik-Elektronik Teknolojisi ; elektriği 
üretme, işletme, dağıtma ve onu en iyi    şe-
kilde emniyetle kullanmak için gerekli olan 
bilgi ve beceriler kazandırılır. Bu bölümü se-
çecek öğrencilerin iyi derecede matematik, 
fizik ve kimya bilmesi gerekir.   Kültür dersle-
rinin yanında elektrik tesisatçılığı, pano mo-
nitörlüğü, elektrik ve elektronik kumanda 
devreleri ve dijital elektronik ile ilgili uygula-
malar yaptırılır. Bölümümüzün 3 tane atölye-
si bulunmaktadır. Bunlar yüksek gerilim sis-
temleri dalı enerji hatları atölyesi, kuvvetli ve 
zayıf akın tesisat atölyesi, elektrikli ev aletleri 
ev teknik servis dalıdır.     

       Okulumuzun birinci sınıfında başarılı olan 
öğrenciler, ikinci yıl elektrik elektronik tekno-
lojisi alanını seçebilirler. Okulumuzun en çok 
tercih edilen bölümlerinden biri olduğu için 
en iyi öğrenciler genelde bölümümüzü seç-
mektedir. Dal mezunlarının gördükleri mes-
lek derslerinde öğrendikleri bilgiler Türki-
ye'nin her yerinde iş bulmaları ve çalışmaları-
nı sağlayabilecek konulardır.  

Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı bugün diğer tüm 

alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüş-

müş durumdadır. Alan, bugün kendi tasarım ve teknolo-

jilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik- Elektronik 

alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, 

ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının 

yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece 

katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji deği-

şimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak 

kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide 

bulunacağı anlamına gelmektedir. Türk elektrik-

elektronik sanayinin Türkiye ekonomisindeki payı her 

geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve 

kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum 

sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği 

çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir  

İhracat ve iç talepteki canlanmaya bağlı olarak üretimini 

hızla artıran sektörde, başta dayanıklı tüketim malların-

da elektronik cihaz ve beyaz eşya olmak üzere, kablolar, 

bağlantı parçalı iletkenler, elektrik dağıtım ve kontrol 

panoları gibi ürünlerde, kurulu kapasite ve kapasite kul-

lanım oranları sürekli artmaktadır. Türk elektrik-

elektronik sanayi, yakın bir gelecekte Avrupa pazarını da 

aşarak, kaliteli Türk ürünlerini, başta Amerika olmak 

üzere tüm dünya pazarlarında tüketicinin hizmetine 

sunabilecek yetenek, deneyim, girişkenlik ve azme sahip-

tir. Küresel pazarda lider olabilmek, ancak gelişmiş bir 

elektrik-elektronik sanayi ile mümkündür.   

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ   
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Verdikleri bilgilerden dolayı  Haydar Aliyev Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Filiz ERGİNBAY’a teşekkür ederiz 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ  

Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı; otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik 
aksamlarının bakım ve onarımlarını yapma, otomotiv gövde bölümlerinin onarımla-
rını yapma, gövde yüzeyleri üzerinde boya ve boya sonrası işlemleri yapma,  iş maki-
neleri bakım ve onarımı yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veri-
len alandır.   

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI  

Meslek lisesinden sonra  "Yükseköğretime Geçiş Sınavında başarılı olanlar,  lisans 
programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.    
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanla-
rı, motorlu araçların bakım ve onarımı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.  Bu 
alandaki meslek elemanları otomobil fabrikaları, otomobil bakım servisleri tamir ve 
bakım atölyeleri gibi kapalı ortamlarda çalışır. Bazen dış ortamlarda da bakım ve 
onarım yapabilirler. Teknolojik alet ve makinelerle uluslararası standartta donanım 
ve koşullarda çalışırlar.  Bu alanda ülkemizin her bölgesinde geniş iş imkânları mev-
cuttur. Özellikle otomotiv sanayisinin gelişmiş olduğu bölgelerde eğitimli elemanlar 
kolaylıkla iş bulabilmektedir.  Bu alandaki mesleklerden mezun olanlar, motorlu 
araç imalatı yapan fabrikalarda, motorlu araç bakım ve onarımı yapan yetkili ve özel 
servislerde, kamuya ait araç bakım ve onarım atölyelerinde ve motorlu araçlar sek-
törü ile ilgili çeşitli işletmelerde iş bulabilirler ya da kendi işlerini kurabilirler.  

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 

 

Gıda Teknolojisi alanı; tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri, modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve 

güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetleri-

ni gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.  

Mesleki eğitim merkezlerinde, Gıda 

Teknolojisi alanında eğitim veril-

mektedir. Modüler programlarla 

meslek liseleri arasında paralellik 

sağlandığından dolayı yatay ve di-

key geçişler olabilecektir.    

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI  

Süt ve süt ürünleri operatörü, hu-

bubat ve hububat ürünleri operatö-

rü, çay üreticisi ve operatörü, sebze 

meyve ve ürünleri operatörü, sofra-

lık zeytin ve zeytinyağı operatörü ve 

gıda laboratuvar teknisyenleri eği-

tim ve kariyer imkânlarının aynısına 

sahiptirler.  Meslek eğitimi, 2005–

2006 eğitim öğretim yılından itiba-

ren meslek liselerinin gıda teknolo-

jisi alanında diploma programında 

verilir.  Mesleki eğitim merkezleri, 

çıraklık eğitimi uygulama kapsamı-

na alınan illerde ve meslek dalların-

da aday çırak, çırak, kalfa ve ustala-

ra eğitim vermek ve çeşitli meslek 

kursları açmak suretiyle sanayinin 

ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan 

gücünü yetiştirmek amacıyla açılan 

eğitim kurumlarıdır. Halk eğitim 

merkezleri, yaşam boyu öğrenme 

perspektifi içerisinde her zaman ve 

her yerde uygulanabilecek yaygın 

eğitim programları ile her yaş ve 

düzeyde bireylere eğitim sunmakta-

dır.   
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İç Yazı Başlığı 

  

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 
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Verdikleri bilgilerden dolayı  Haydar Aliyev Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Filiz ERGİNBAY’a teşekkür ederiz 

TARIM ALANI  

Tarım Teknolojileri alanı; tarım makinelerini kullanarak modern tarım teknikleriyle endüstriyel 

meyve, sebze, tarla ve süs bitkileri üretimi ile peyzaj uygulamalarının yapıldığı alandır.  

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI   

Meslek eğitimi, meslek liselerinde (tarım meslek lisesi) 

Tarım Teknolojileri alanında diploma programında 

verilmektedir.  Modüler programlarla meslek liseleri 

arasında paralellik sağlandığından yatay ve dikey geçiş-

ler olabilecektir.   Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık 

eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek 

dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim 

vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sana-

yinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiş-

tirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.   Halk eği-

tim merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içeri-

sinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın 

eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere 

eğitim sunmaktadır. Mesleki eğitim merkezlerinde, 

Tarım Teknolojileri alanında eğitim verilmektedir.  

İŞ BULMA İMKÂNLARI   

 Tarım teknolojileri alanından mezun olanlar; kendi 

işletmelerinde, üretim seralarında, fide ve fidan üretim 

firmalarında, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici bir-

liklerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde, 

belediyelerde, özel tarım işletmelerinde,  zirai ilaç, 

gübre ve tohum bayilerinde, tarımsal amaçlı ithalat ve 

ihracat firmalarında, Tekel Genel Müdürlüğü, Toprak 

Mahsulleri Ofisinde, Ziraat Odalarında, üniversiteler-

de, tarım makineleri işletmelerinde iş bulma imkânları 

vardır. Tarım sektöründeki işletmelerin genel olarak 

aile tipi küçük işletmeler olması uluslararası rekabette 

ülkemiz açısından büyük sorunlar oluşturmaktadır. 

Günümüzde kalifiye elemanların ve onların istihdamın-

da orta ve büyük ölçekli  özel işletmelerin yeterli sayı-

da olmaması mesleki gelişimi kısıtlamaktadır.  

Ancak Avrupa Birliği gelişim sürecinde 

orta ve büyük ölçekli işletmelere ihti-

yaç duyulmaktadır. Uluslararası reka-

bette bu işletmelerin artışına paralel 

olarak kalifiye eleman yetiştirilmesi 

gerekmektedir. Bu da tarım teknoloji-

si alanında mesleki eğitimin önemi ve 

yeri vurgulanmaktadır.  
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YERLİ MALI HAFTASI NEDİR? NEDEN KUTLANIR? 
Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Hafta-
sı) 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan 
belirli günler ve haftalardandır. 
I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yaban-
cı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilinci-
nin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Mustafa Kemal Atatürk baş-
kanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede 
yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanıl-
ması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 
tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekono-
mi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itiba-
ren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım 
ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi. 
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta 
süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullan-
manın önemi'' vurgulanır. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan 
para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürün-
lerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu 
şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bi-
linçli tüketicilik konuları üzerinde durulur. 
YERLİ MALI HAFTASI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? 
Okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler düzenle-
nir ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve 
bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilir. 
1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekono-
mik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere aşırı para akışının önüne 
geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için 
oldukça önemlidir. 
Ülkemizde Yerli Malı Haftası'nda öğrenci ve öğretmenler yerli malı 
olan yiyecekleri okullarda düzenlenen etkinliklerde bir arada tüketir. 

Sarıkamış Kalebaş  
İlkokulu ve Ortaokulu 

Susuz Taşlıca İlkokulu 

Selim Akçakale  İlkokulu ve  

Ortaokulu 
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İç Yazı Başlığı 

  

Bu yazı 150-200 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninizi reklam aracı olarak 

kullanmanın yararlarından biri 

basın açıklaması, pazar araştır-

ması ve rapor gibi diğer pazar-

lama malzemelerinin içeriğini 

yeniden kullanabilmenizdir. 

Bülteninizi dağıtmanın asıl 

amacı ürün veya hizmetinizi 

satmaktır ancak başarılı bir 

bülten oluşturmanın anahtarı 

da, bunun okuyuculara faydalı 

olmasını sağlamaktır. 

Bülteninize yararlı içerik ekle-

menin en iyi yolu kendi makale-

lerinizi geliştirmek ve yazmak 

veya yaklaşan etkinliklerin tak-

vimini eklemek ya da yeni bir 

ürün için promosyon olarak bir 

hediye sunmaktır. 

Ayrıca makale araştırabilir veya 

World Wide Web'den "dolgu" 

makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli 

konularda yazı yazabilirsiniz 

ancak makalelerinizi kısa tutun. 

Bülteninize eklediğiniz içeriğin 

çoğu Web sitenizde de kullanı-

labilir. Microsoft Publisher, bül-

teninizi Web yayınına dönüştür-

mek için basit bir yöntem sun-

maktadır. Böylece, bülteninizi 

yazmayı tamamladığınızda, 

bunu Web sitesine dönüştüre-

rek kullanabilirsiniz. 

 

veya gelişmeler üzerine açıkla-

mada bulunabilirsiniz. Satış 

rakamları veya kazançlar işini-

zin nasıl büyüdüğünü göstere-

cektir. 

Bazı bültenler her basımda 

güncelleştirilen sütunlar içerir. 

Örneğin, bildiri sütunu, kitap 

incelemesi, başkandan mektup 

veya başmakale bu tür sütun-

lardandır. Ayrıca, işe yeni alı-

nan çalışanların, önemli müşte-

rilerin veya satıcıların profillerini 

de verebilirsiniz. Bu yazı 100-150 sözcükten 

oluşabilir. 

Bülteninde sınırsız sayıda konu 

yer alabilir. Alanınızla ilgili gün-

cel teknolojileri veya buluşları 

konu alan yazılar ekleyebilirsi-

niz. 

Ayrıca, iş veya ekonomi eğilim-

lerini belirtebilir veya müşterile-

riniz için tahminlerde bulunabi-

lirsiniz. 

Bülten şirket içinde dağıtılıyor-

sa, işle ilgili yeni yordamlar 

Resmi 

veya grafi-

ği açıkla-

yan alt 

yazı. 

İç Yazı Başlığı 

İç Yazı Başlığı 

 

“Okuyucunun dikkatini çekmek 

için, buraya yazıdan bir alıntı 

veya ilginç bir cümle koyun.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her dönem olduğu gibi günümüzde de 
çocuk eğitiminin en önemli ve vazgeçil-
mez  aracı kitaptır. Kitap okuma alışkanlı-
ğının   kazandırılması için anne-babalara 
önemli görevler düşmektedir. Okuma alış-
kanlığının temelleri, ailede atılmaktadır. 
Bu alışkanlığı küçük yaşlarda, çocuğa 
özel zaman ayırarak, onun ilgi düzeyi ve 
yaşına uygun öykü, masal kitaplarını oku-
yarak, anlatarak temeller atılabilir. Evde, 
hem aile fertlerinin hem de çocukların 
odalarında farklı türde kitapları içeren 
kitap köşesi oluşturulmalıdır. 

Okul öncesi çocuklarımız için kitapları, 
oyuncakları arasında gösterip resimli ilgi 
çekici kitaplara yer vermeliyiz. Her şey-
den önce çocuklarımızın televizyon ve 
bilgisayar karşısında geçirdiği süreleri iyi 
ayarlamamız gerekir. Sürekli televizyon 
izleme ve bilgisayar oyunları oynama 
çocuklarımızda olumsuz davranışların 
ortaya çıkmasına sebep olur. Bu yüzden 
her akşam, çocuklarımıza yarım saat, uyu-
madan önce, seviyelerine uygun, ilgilerini 
çekecekleri kitapları okumalıyız.  

 Öğrenciliğe başladıktan sonra çocuğa, 
kitap okuma alışkanlığı kazandırırken 
zorlayarak değil de sevdirerek,hatta her 
hitap okuduğunda ödüllendirerek 
(harçlık ,çikolata vb. şeylerle) bu davranı-
şı kazandırmalıyız. Çocuklarla birlikte 
kütüphane, kitap fuarları ve kitapçılar 
gezilmeli birlikte kitap alınmalı, harçlıkla-
rının bir kısmının kitap alınması için ayır-
masına teşvik edilmelidir.         

 Kitap okumanın çocuklarda, anlama, yo-
rumlama, kendini ifade etme, hayal kurma 
gücünü geliştirdiğini onlara hissettirelim. 
Üstelik boş bir odada yüksek sesle kitap 
okumanın Türkçeyi düzgün konuşma ve 
anlatım kabiliyetlerinin gelişmesine sebep 
olacağını vurgulayalım. 

Okullarımız herkesin rahat kullanacağı, 
her seviyeye uygun kitapların olduğu, 
modern kütüphane  mekanları kurarak 
öğrencileri teşvik edici çalışmalar yapma-

lıdır. Çok kitap okuyan çocuklar örnek 
gösterilip ödüllendirilmelidir. Sınıflarda 
her öğrencinin kullanabileceği bir kitaplık 
oluşturulmalı,öğretmen tarafından kitap  
okumaları teşvik ve takip edilmelidir. Her 
gün okullar yirmi dakika kitap okuma 
zamanı ayırmalıdır. 

 İllerde kütüphaneler en gözde mekanlar 
haline getirilmeli, çocukların dinlenecek-
leri, ihtiyaçlarını karşılayacakları( İnter-
net, çay kahve) ortamları oluşturulmalıdır. 
Ayrıca yazarları da davet edilerek kitap 
fuarları kurulmalıdır. Özel günlerde örnek 
olması anlamında çocuklarımıza kitap 
hediye etmemiz doğru olacaktır. Kitaplar, 
hiç solmayacak güllerimiz olduğuna göre, 
bu gülleri çocuklarımızla buluşturmak 
bizim asli görevimizdir. 

Mustafa Kemal Atatürk; Kitapsız yaşa-
mak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. 

İmam'ı Rabbani; İyiyi arayan ruhun muh-
taç olduğu asil dost, hakikati seslenen 
kitaptır. 

Katip Çelebi; Kitaptan daha iyi bir arka-
daş yoktur, zaman zaman insana dert or-
taklığı eder, insanın gönlünü açar, yüreği-
ne su serper. Gönlünün her muradına 
onunla erişirsin, böylesine güzel bir dost 
görülmemiştir; ne incitir; ne incinir. 
Hz. Ebubekir ;Kitaplar akıllı kişilerin bah-
çeleri, faziletti kişilerin güzel kokulu çi-
çekleridir. 
Hz. Muhammed; Okumak, kadın ve er-
kek her Müslüman'a farzdır. 

Dinimizin ilk emri "Oku" olduğundan, 
Peygamberimiz de okumanın farz olduğu-
nu belirttiği için ruhlarımızı okuyarak, 
okutarak beslemek hepimizin görevidir. 

Osman URLUNÇ                                 

 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

ÇOCUKLARIMIZA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI 
NASIL KAZANDIRABİLİRİZ? 


