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       Millî Eğitim Bakanlığımızın “81 Çalıkuşu ” çalışma planlaması kapsamında ülkemizin 81 ilinde
yapılan çalışmaların Bakanlığımız himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından 2 aylık
periyotlar halinde, yıl boyunca E-dergi olarak hazırlanması planlanmaktadır.
     Sürdürülecek olan bu çalışmalar, müdürlüğümüz başta olmak üzere okul ve kurumlarımızın
gösterdiği ilgiden anlaşılıyor ki camiamızda büyük bir heyecan uyandırmaktadır.
      Bizler biliyoruz ki yapılan etkinliklerin görünür kılınması adına çok önemli bir adım olan E-dergi
çalışması sizlerin değerli katkıları ile büyüyecek ve devamlılık sağlayacaktır. E-dergimiz,  başta eğitim
konularından harmanladığımız içerikler olmak üzere kültüre, tarihe, sanata ve anlamlı her türlü
etkinliğe de yer verilerek çok sesli olma özelliği kazanmıştır. 
     “81 İl Çalıkuşu Burdur ”  E-dergimizin ilk sayısıyla bu çalışmalarımızı taçlandırdık ve
okuyucularımızla buluşturma fırsatı bulduk. Bundan sonra Mart ayında yayınlanacak olan E-dergimiz
ile okuyucularımızı, yapılan çalışmalardan haberdar etmeyi, okuyucularımıza eğitimde yeni
yaklaşımlar sunmayı ve tüm eğitimcilerimize ilham olmasını amaçlamaktayız.
  Geçtiğimiz iki ayın özeti olan bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederken
okuyucularımıza keyifli okumalar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Erdem Kaya        
İl Milli Eğitim Müdürü      

Sunuş
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KOCAMAN
YÜREKLİ

ÇOCUKLAR

    Ağlasun Atatürk Anaokulu öğrenc�ler�

kış soğuklarının yaklaştığı bu günlerde

kend� �mkanlarıyla hayvan dostlarımızın

soğuklardan etk�lenmemes� ve aç

kalmamaları adına yuvalar �nşa ett�ler.

    M�n�k eller�yle öğretmenler�

rehberl�ğ�nde uygun yerlere y�yecek ve

�çme suyu bırakan anaokulu öğrenc�ler�

farklı tecrübeler ed�n�rken, hayvan

sevg�s�n� küçük yaşta kazanmış oldular.

    Bakıma muhtaç hayvanların korunması

ve beslenmes�yle �lg�l� tecrübe kazanan

öğrenc�ler, barınakta yaşayan

hayvanların �lg�ye ve sevg�ye �ht�yaçları

olduğu konusunda farkındalık kazandılar.

    Hayvan dostlarıyla gönüller�nce vak�t

geç�ren m�n�k öğrenc�ler öğretmenler�

gözet�m�nde barınakların eks�kler�n�

g�derme konusunda canla başla

çalışıyorlar.

Küçük
Gözlerde
Büyük
Bakışlar
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AĞLASUN ANAOKULU



 EĞİTİMİN
HAYATLA

BULUŞTUĞU YER 
  

  Öğrenc�lere ağaç, orman ve doğa sevg�s�n�

aşılayab�lmek �ç�n ‘’ Her öğrenc�n�n d�k�l� b�r ağacı

olsun’’ sloganı �le yola çıkılmış ve 100 tane zeyt�n

f�danı �le 100 tane cev�z f�danı okulun bahçes�ne

öğrenc�ler �le b�rl�kte yıllar önce d�k�lm�şt�r. Bu

f�danlar d�k�ld�kten b�r süre sonra köyde zeyt�n

yet�şt�r�leb�leceğ� b�l�nc� oluşmuş, b�rçok

vatandaşa örnek olunmuş, cesaret ver�lm�şt�r.

Aradan geçen yıllar boyunca bu ağaçların bakımı,

�laçlanması, sulanması, çapalanması yapılarak bu

günlere gel�nm�ş ve bu alanlarda da köylülere

örnek olunmuştur. Köyde �lk damlama sulama

s�stem� Kuşbaba İlk-Ortaokulu tarafından

kurulmuş olup  köyde pek çok  vatandaş tarımda

damlama s�stem�ne geçm�şt�r. Çapalama �şlem�

çapa mak�nes� �le �laçlama �şlem� küçük

mak�nelerle yapılırken, büyüyen ağaçlar

sebeb�yle bu küçük mak�neler�n artık �ht�yaçlara

cevap veremed�ğ� anlaşılmıştır. Bu yüzden 2017

yılında kend� �mkanları �le okula traktör

alınmıştır. Traktörün yanında �laçlama ve d�ğer

b�rçok alanda �şler�n yapılab�lmes� �ç�n

ek�pmanlar da alınmıştır. 

   Okul bahçes�nde bulunan cev�z ve zeyt�n

ağaçları uzun yıllardır ürün vermekted�r.

Ağaçlara çıkmak zor ve tehl�kel� olduğu �ç�n

okul tarafından cev�z s�lkeleme mak�nes�,

cev�z�n soyulma �şlem� �ç�n cev�z soyma

mak�nes� ve zeyt�n çırpma mak�nes� de

alınmıştır. 

            Cev�z ve zeyt�n ağaçlarımızdan elde

ed�len yüksek kal�tel� ürünler tüm çevreler

tarafından  adeta b�r marka g�b�

algılanmaktadır. Okulda Cev�z üret�m�,

sofralık zeyt�n ve zeyt�n yağı üret�m� yapılarak

elde ed�len gel�r �le okulun �ht�yaçları

karşılanmaktadır. 

   Okul bahçes�nde tamamen okulun kend�

�mkanlarıyla yapılan b�r halı saha vardır. Halı

sermeden kaynak yapmaya kadar her

aşamada öğrenc�ler�n  el emeğ�

bulunmaktadır. Ayrıca okulda her türlü

ek�pmanın olduğu gen�ş b�r mutfak da

bulunmaktadır. Burada öğrenc�lere günlük

hayat becer�ler� öğret�lmekted�r.

 Öğrenc�ler �lg� ve �ht�yaçlarına göre; yemek

yapmayı, beton dökmey�, parke döşemey�,

ağaç d�k�p bakımını yapmayı, çeş�tl�

sebzeler�n ek�m�n�, d�k�m�n�, hasadını

yapmayı, aşılama yapmayı, zeyt�n ve cev�z

hasadını, zeyt�nyağı yapımı ve pazarlama

aşamalarını, boya yapmayı, b�s�klete b�nmey�

öğren�yor. Öğrenc�ler bu tür �şler� yaparken

eğlenmekte, öğrenmekte ve bas�t günlük

�şlerde tecrübe kazanmaktadır. 

Her
Öğrenc�n�n
D�k�l� B�r
Ağacı
Olsun
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KUŞBABA İLK-ORTAOKULU



ANTALYA
ULUSLARARASI
GASTRONOMİ
FESTİVALİNDE
BÜYÜK BAŞARI

 BUCAK OĞUZHAN MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU

LİSESİ  

  27 Kasım 2021 tar�h�nde Expo 2016 fuar

alanında yapılan l�se düzey� yarışmasında

Bucak Oğuzhan Meslek� ve Tekn�k Anadolu

L�ses� Y�yecek-İçecek H�zmetler� Alanı JP5 “L�se

Düzey� Modern Türk Mutfağı Ek�p Yarışması”

kategor�s�ne katılarak 12. sınıf öğrenc�ler� Bronz

Madalya, 10. sınıf öğrenc�ler� de 2 ayrı ek�p

olarak Gümüş Madalya kazandılar.

Akden�z Şefler Kulübü Derneğ� ve Türk�ye

Aşçılar ve Şefler Federasyonu �şb�rl�ğ�nde, 25-27

KASIM 2021 tar�hler� arasında Antalya

Uluslararası Gastronom� Fest�val� kapsamında

mutfak sanatı ve aşçılık mesleğ�ne katkı

sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak

amacıyla Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�seler�n�n

Y�yecek İçecek H�zmetler� alanı öğrenc�ler�

arasında çeş�tl� kategor�lerde yarışmalar

düzenlend�. 

   Oğuzhan Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�

JP5 “L�se Düzey� Modern Türk Mutfağı Ek�p

Yarışması” kategor�s�ne ;

Y�yecek-İçecek H�zmetler� Alan Öğretmenler�

Burç�n KÖSE ve Bayram KÖSE rehberl�ğ�nde 

    12. sınıf Leman Nur GÖKOĞLU, Esra Nur

DALKILIÇ, Hat�ce ÇALIŞKAN

    10. sınıf S�bel AKALIN, Ayşenur GÖKOĞLU,

Asude Naz GÜMÜŞ

    10. sınıf Sudenaz ZORLU, Hat�ce

DERİNDERE, Eda KARAGÖZ �s�ml� öğrenc�ler�

�le katılmıştır.

Kategor� de 12 ek�p yarışmıştır. Yarışmada

50’s� Türk, 35’� yabancı toplamda 85 jür� görev

almıştır. Ürünler, kategor�ler� �ç�n bel�rlenen

kr�terlere göre 100 puan üzer�nden

değerlend�r�lm�şt�r. GASTRONOMİ
Bizim
İşimiz
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https://youtu.be/ZtJ4qnMH37A

https://youtu.be/ZtJ4qnMH37A


 TEKNOFEST  TÜRKİYE 1. Sİ 
 BURDUR’DAN 

 

  Bucak Hüsey�n Türker Ortaokulu 7. sınıf öğrenc�s� Muhammet Nab� YILDIZ ‘ın hazırlamış olduğu

“Ne Eksem” �s�ml� yazılım projes�, İstanbul Atatürk Haval�manı' nda düzenlenen fest�valde

TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloj� Yarışması Sosyal İnovasyon Kategor�s� İlkokul-Ortaokul

sev�yes�nde ön eleme aşamasında 97 puan alarak 5. oldu. İk�nc� aşamada �se 93.67 puan alarak 36

proje arasından  4. olarak f�nal�st olmaya hak kazanmıştır. F�nalde yapılan değerlend�rmeler

sonucunda Muhammet Nab� YILDIZ Türk�ye 1.s� oldu. 

   “Ne Eksem Projes�” b�r mob�l uygulama olarak tasarlandı. Bu uygulama �le; ç�ftç�ler�n ve hob�

olarak b�tk� yet�şt�rmek �steyenler�n araz�ler�ne uygun b�tk� çeş�tler�n� bel�rlemeler�ne ve

yet�şt�r�lmek �stenen b�tk�ler�n, araz� yapılarına uygunluğu hakkında b�lg� sah�b� olmalarına

katkı sağlanması hedeflend�.

TEKNOFEST'e

Damgamızı

Vurduk
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BUCAK HÜSEYİN TÜRKER İLK-ORTAOKULU



 BURDUR’DA
ANTİK KENT

KÜTÜPHANELERİ 

   Kremna Ant�k Kent� Kütüphanes�:

  Kremna'da 1971-1973 yılları arasında, İstanbul

Ün�vers�tes�’nden Prof. Dr. Jale İnan tarafından

b�l�msel kazılar yapılmış ve kütüphane b�nası ortaya

çıkarılmıştır. Mevcut yazıta göre kütüphaney�

Khrys�ppos yaptırmış olmasına rağmen heykel�

bulunmamaktadır. Ant�k kent merkez�n�n güney�nde

bulunan kütüphane yapısının sadece aps�s� ve yanında

bulunan �k� d�kdörtgen n�ş� günümüze kadar varlığını

sürdürmüştür. B�nanın yapısı d�kdörtgen (19,25x29.05

m.) şekl�nde ve s�metr�kt�r.

Sagalassos Ant�k Kent� Neon Kütüphanes�:

 Sagalassos’ta kent�n �ler� gelenler�n�n yaptırdığı pek

çok anıt vardır. MS 120 c�varında �nşa ed�lm�ş

kütüphane de bu yapılardan b�r�d�r. Kent�n seçk�nler�,

bu tür anıtlarla hem kend� zeng�nl�kler�n� göstermek

hem de eserler�n� bırakmak �stem�şlerd�r. Kütüphaney�

T�tus Flav�us Sever�anus Neon, ölen babası �ç�n

yaptırmıştır. Neon, Sagalassos’un en öneml�

a�leler�nden b�r�ne mensuptur ve Sagalassos’un başlıca

hayırsever�, aynı zamanda kent�n oyunlarının (spor ve

eğlence) da ham�s� ve destekley�c�s�d�r.

     Neon Kütüphanes�’n�n bugünkü hal�nde,

yalnızca arka duvarın alt kısmı, özgün yapım

evres�ne a�tt�r. Bu taş podyumda küçük

heykeller �ç�n n�şler ve üzer�nde b�r sıra yazıt

yer alır. Yazıtlarda, kent konsey� ve halk

konsey� Neon’u ve onun a�les�nden öneml�

k�ş�ler� onurlandırır. Kütüphane yüzyıllar

�ç�nde değ�ş�r. Arka duvarda taş podyum

üzer�nde yer alan tuğla duvar, �k�nc� yapım

evres�ne (MS 200 c�varı) a�tt�r. B�nanın çatısı

yapısal sorunlar gösterd�ğ� �ç�n MS 200’de

salon küçültülür. Bugün görülen yan duvarlar

bu onarıma a�tt�r. Yerde görülen s�yah beyaz

moza�k döşeme �se �k�nc� b�r onarım evres�ne

a�tt�r; İmparator Jul�anus zamanına (MS 361-

363). Moza�k tabanın ortasında, bugün

bozulmuş durumdak� panelde Truva Savaşı

destanından b�r sahne yer alır. Panelde,

Ach�lles Truva Savaşı’na g�tmek üzere

Yunan�stan’dan ayrılırken annes� Thet�s’e

veda eder. MS 4. yüzyılın sonuna doğru

Hr�st�yanlar tarafından çok tanrılı kültürün

sembolü kütüphane ve y�ne o kültüre a�t b�r

destanı anlatan moza�k panel tahr�p ed�l�r.

Tabanda görülen yarıklar �se ant�k kentten

gecen fay hattının MS 610 c�varında meydana

gelen deprem�n �zler�d�r.

Geçmişten
geleceğe
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 BURDUR’DA KÜTÜPHANESİZ
OKUL KALMADI 

   Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�n�n sağlanması, ülkem�z�n refahı ve kalkınması �ç�n k�l�t rol

oynayan gelecek nes�ller�m�ze okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla M�ll� Eğ�t�m

Bakanlığımızca başlatılan 'Kütüphanes�z Okul Kalmasın' projes� �le 8 okula kütüphane

kazandırılmıştır. Proje kapsamında Ağlasun, Bucak, Karamanlı ve Burdur Merkez

�lçeler�nde oluşturulan kütüphaneler�n açılışı İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Erdem Kaya ve �lçe

kaymakamlarının katılımıyla gerçekleşt�r�lm�ş ve öğrenc�ler�m�z�n kullanımına

sunulmuştur. Kütüphanelerde vak�t geç�ren öğrenc�ler�m�z akıl sınırlarının ötes�ne

yolculuk yapab�lecek ve hayal dünyasında gez�neb�leceklerd�r. Böylece öğrenc�ler�m�z;

okuyan, araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenme becer�s�ne sah�p b�reyler

olab�leceklerd�r. K�tap kokusu her yer� sardı. 

K�tap
Kokusu
Her Yer�
Sardı
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 81 İLDEN 81 AVUÇ TOPRAK 
                             ALTIN TERİM SOLMAZ İLKOKULU   

  B�r�nc� Dünya Savaşı'nda  Kafkas Cephes�'ne ulaşmak �ç�n Sarıkamış yolunda şeh�t

düşen 90 B�n asker�m�z� anmak adına Kars Sarıkamış İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü'nce

organ�ze ed�len “81 İl 81 Avuç Toprak Şeh�tler D�yarı Sarıkamış’ta Toplanıyor” projes�ne

destek olmak amacıyla Altın Ter�m Solmaz İlkokulu öğrenc�ler� Burdur Şeh�tl�ğ�nden

aldıkları toprağı Kars Sarıkamış‘ a gönderd�. 

   Bu proje �le �l�m�zden gönder�len topraklar, 107. Yılında Sarıkamış Şeh�tler�n� Anma

Etk�nl�kler� Programında serg�lenmek üzere yer�n� alacak

Burdur' dan

Sarıkamış' a

Gönül Köprüsü
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SENSÖRLÜ
DEZENFEKTAN

CİHAZI ÜRETTİK 
     BURDUR MESLEKİ TEKNİK

ANADOLU LİSESİ 

   Burdur Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Elektr�k Elektron�k

Teknoloj�ler�, Mob�lya ve İç Mekan Tasarımı ve B�l�ş�m

Teknoloj�ler� alanlarının ortak çalışması olarak tasarlayıp

üret�m�n� gerçekleşt�rd�ğ� ‘sensörlü dezenfektan c�hazı’ h�jyene

temassız ulaşmanızı sağlamakta, bulaş oranını en aza �nd�rerek

�nsan sağlığını korumaktadır. 

 Tüm dünyayı sarsan koronav�rüs salgını b�rçok alanda olduğu

g�b� eğ�t�me olan bakışı da değ�şt�rd�. Bu süreçte M�ll� Eğ�t�m

Bakanlığı koronav�rüs salgını �le mücadele günler�nde atağa

geçerek Meslek� ve Tekn�k okullarımızda maske, dezenfektan,

koruyucu s�perl�k, ısı ölçer, tek kullanımlık önlük, solunum

c�hazı, ultrason�k cerrah� maske mak�nası, N95 maske mak�nası

v�deo lar�ngoskop c�hazı ve maske mak�nası g�b� pek çok �ht�yaç

duyulan araçları üreterek Türk�ye’n�n koronav�rüs

mücadeles�nde hayat� görev üstlend�. 

Koronav�rüs tehd�d�ne karşı korunma yollarından b�r� olan h�jyen

�ç�n okullarda, kurumlarda ve �ş yerler�nde kullanılmak üzere

temassız sensörlü dezenfektan c�hazı üret�lm�şt�r Sensörlü

Dezenfektan C�hazı ,Burdur MTAL Öğrenc�ler�; Hal�l Gelgör, Yusuf

Furkan Koç, Mojtaba Nematollahı ve Öğretmenler; Ahmet Aydın,

Al� Rıza Kaplan, Hal�l Çatak, Okay Çavuşoğlu, Recep Gülek, Al�

Başar, Hasan Hüsey�n İb�ş tarafından üret�lerek bu zorlu süreçte

Meslek L�seler�n�n üret�m m�syonunu �lke ed�nerek d�ğer okullara

da rol model oldular

  B�l�ş�m Teknoloj�ler� Alanı tarafından

dezenfektan çıkışı �ç�n 3D yazıcı �le

tasarlanarak üret�len sensör ve akış kutusunun

olduğu bölümün altına el uzatıldığında, sensör

el� algılamakta ve m�kro denetley�c�ye algılama

b�lg�s�n� göndermekted�r. M�kro denetley�c�

motorun çalışması �ç�n gerekl� çıkışı

vermekted�r. Elektron�k devre üzer�nden röle

yardımı �le dalgıç pompasına 12 volt doğru

ger�l�m� 150 m�l�san�ye süreyle uygulamakta ve

motor çalışarak dezenfektanın el�n�ze akmasını

sağlamaktadır. Arka arkaya dezenfektan

çıkışının sağlanması �ç�n 3 san�yel�k b�r

bekleme gerekmekted�r. Tasarımı ve üret�m�

Burdur Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�’ne a�t

olan sensörlü dezenfektan c�hazı d�ğer okul ve

kurumlar tarafından talep ed�lmes� hal�nde

döner sermaye �şletmes� tarafından okul

atölyeler�nce üret�lecekt�r. 

 C�hazın tekn�k özell�kler�; tasarlayıp üret�m�n�

gerçekleşt�rd�ğ�m�z sensörlü dezenfektan

c�hazı �ç�n kullanılan malzemeler; Genel ebatı

50 x 35 x 40, el� algılayan IR sensör,

dezenfektanı tanktan çeken dalgıç pompa,

s�stem�n çalışmasını gerçekleşt�ren m�kro

denetley�c�, s�stem�n enerj�s�n� sağlayan 12 V

SMPS güç kaynağı, 18 l�tre kapas�tel�

dezenfektan tankı, 18 mm beyaz renk sunta

lam, arka kısmında dezenfektan deposu �ç�n

kapalı k�l�tl� kutu, 4 adet ayarlı ayak, sensör ve

akış kutusu �ç�n 3D yazıcı f�lament�nden

oluşmaktadır.
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 BAĞSARAY’DA ÖĞRENCİLER
OKULLARINA KAVUŞTU 

                              BAĞSARAY ORTAOKULU 

  Çelt�kç� Bağsaray Ünal Gürhan Ek�z İlkokulu ve Bağsaray Ortaokuluna a�t okul b�naları

güçlend�rme kapsamında yen�lend�. Öğrenc�ler 2021 Kasım ayı �t�bar� �le okullarına kavuşarak

eğ�t�m öğret�me başladılar. Çelt�kç� İlçes�n�n tek köy okulu olan Bağsaray Ünal Gürhan Ek�z

İlkokulu ve Bağsaray Ortaokulunu yaşatmanın köyü de yaşatmak olduğunu vurgulayan vel�ler

ve öğretmenler, öğrenc�ler�n gözler�ndek� heyecan ve mutluluğun tar�f ed�lemez olduğunu

bel�rtt�ler. Karadağ eteğ�ndek� ağaçlar �çer�s�ndek� okul kuş cıvıltılarına karışan öğrenc�

sesler�yle gelecek kuşaklara daha güvenl� ve daha modern hal�yle h�zmet vermeye devam

edecek. 

Güçlü
Yapı
Güçlü
Eğitim
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ÇAMURLA
OYNAMAYI

KİM 
SEVMEZ Kİ?

  

    

 Gölh�sar Merkez Ortaokulunda

hayırseverler�n katkılarıyla çömlek

atölyes� kuruldu. Bu atölye �le Sosyal

B�lg�ler Öğretmen� Oğuzhan

ZÜLÜFLÜ’nün rehberl�ğ�nde öğrenc�ler

sanatsal etk�nl�kler�n yanı sıra toprağın 

 enerj�s�yle tanışarak kend� duygu ve

düşünceler�n�, �ç dünyalarını  �fade etme

�mkanı bulup yaratıcı ürünler ortaya

çıkarıyorlar. 

Yaratıcılıkta
Sınır
Tanımayanalar
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 GÖLHİSAR
MERKEZ

ORTAOKULU



HULUSİ
ARTUKOĞLU
İLE BAŞARI
SERÜVENİ

Hulus� ARTUKOĞLU Burdur Ercan Akın Fen L�ses�'nde Tar�h

öğretmen� olarak görev yapmaktadır. Mesleğ�nde 28. yılını

çalışan ARTUKOĞLU �le öğretmenl�ğ� konuştuk.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından her 24 Kasımda �ller�

tems�len b�rer öğretmen Ankara’dak� programa

katılıyor. Bu yıl programda Burdur’u s�z tems�l ett�n�z.

Bu süreç nasıl gel�şt�?

   Her yıl 24 Kasım ar�fes�nde okullara gönder�len yazılar �le

İl Tems�lc�s� Öğretmen� olmak �steyen öğretmenler�n

çalışmaları, puanlama usulü �le değerlend�r�l�r. Bu sene de

okul müdürümüz bu yazıyı b�ze hatırlatıp Öğretmenler

Kurulu’nda bu konu görüşülüp karara bağlanmış ve

özgeçm�ş�m �le b�rl�kte çalışmalarım İl M�ll� Eğ�t�m

nezd�nde değerlend�r�l�p İl Tems�lc�s� olarak seç�lmem

uygun görülmüştür.

S�z�n �ç�n ‘öğretmenl�k’ nasıl b�r anlam taşımaktadır?

 Bence öğretmenl�k “Yarınlara üm�tle bakmak �stemen�n

gayret�d�r” kısaca. Bu ben�m kısaca �fade ett�ğ�m motto

hal�ne gelen cümle aslında �çer�ğ� o kadar kısa olmayan

gerçekte çok uzun b�r hedef�n rüyasıdır. Hayata

bakışımdır.

28 yıllık meslek yaşantınız s�z�n �ç�n nasıl geçt�?

  H�ç yüksünmeden neden öğretmen oldum d�ye

hayıflanmadan geçen b�r süreçt�. Tab� hayal kırıklıkları,

olumsuzluklar gördüğümüz dönemler de oldu. Ama

mot�vasyon kaynağı, geleceğe üm�tle bakmak �steyen

çocukların gözler�ndek� ışıltıyı çoğaltmak olunca bunlar

unutuluyor. Kenan Doğulu’nun şarkısında seslend�rd�ğ�

g�b� “ne yaparsan yap aşk �le yap” görev ş�arım oldu.

Projeler �le anılan b�r öğretmens�n�z, proje süreçler�

s�z�n ve öğrenc�ler�n�z �ç�n nasıl �şl�yor?

Öğrenc�ler�n�z� nasıl mot�ve ed�yorsunuz?

   TÜBİTAK’ın 52 yılı ger�de kaldı. Bu süre zarfının son 6

yılında 4 defa öğrenc�ler�mle Türk�ye F�nal�’ne kalma

onurunu yaşadım. Bu durum öğrenc�ler�mde b�z de

başarab�l�r�z duygusu meydana get�rd�ğ� g�b�, onlara

bölgeye kalamasak, dereceye g�remesek b�le

öğrend�ğ�m�z, der�nleşt�ğ�m�z b�r konunun b�ze nasıl

zevk verd�ğ�n� h�ssett�rmek öğrenc�ler�m� mot�ve

ed�yor kanaat�mce.

Mesleğe yen� başlayan öğretmenlere tavs�yeler�n�z

nelerd�r?

  Yen� başlayan öğretmenlere kend�ler�n� b�l�msel,

sport�f ve kültürel yönden sürekl� gel�şt�rmeler�,

durağan b�r öğretmenl�k yapmamalarıdır. Günümüzde

kend�m�z� gel�şt�recek b�r sürü alternat�f

bulunmaktadır. Bu meslek b�r para kazanma aracı

değ�l Türk M�llet�’n�n bekası meseles�d�r. Alparslan’ı,

Mel�kşah’ı nasıl N�zamülmülk g�b� b�r b�lge atabey

yet�şt�rd� �se b�z de öğrenc�ler�n ufkunu açan b�r b�lge

olab�lmel�y�z. Atatürk’ün �şaret ett�ğ� g�b� “muasır

meden�yet sev�yes�n�n üzer�ne çıkmak” ancak b�zler�n

gayretler� �le olacaktır.

Meslek yaşantınız boyunca öğrenc�ler�n�zle

yaşadığınız unutamadığınız pek çok anınız vardır.

B�r tanes�n� anlatab�l�r m�s�n�z?

  Askere g�deceğ�m ve �lk görev yaptığım yerden

ayrılacağım zaman öğrenc�ler�m�n geceden organ�ze

olup öğleden sonraya kadar ev�m�n kapısında

saatlerce beklemeler� ben� de ağlatan b�r anı �d�. Konu

gözyaşından açılınca gözyaşı �le sözler�m� b�t�rmek

�ster�m.

 2015’te Türk�ye 1. olarak anons ed�len öğrenc�ler�m�n

sev�nç gözyaşları her gözyaşının hüzünlü olmadığının

en güzel �fades�d�r. Bu da unutamadığım

hatıralardandır.

  Son olarak eklemek �sted�ğ�n�z b�r şey var mıdır?

Özell�kle genç öğretmenlere en büyük tavs�yem

severek bu mesleğ� �cra etmeler�d�r. 

33 TÜBİTAK
Projesi
Danışmanlığı,
İlk Defa 7
Proje İle
Bölgeye Davet
Edilmek 
Akdeniz
Bölgesi
Rekoru 
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KARAMANLI
KODLUYOR

 

 ERASMUS+ Programı çerçeves�nde

Karamanlı İlçe M�llî Eğ�t�m

Müdürlüğü'nün konsors�yum l�derl�ğ�n�

yaptığı 2020-1-TR01-KA101-080886

numaralı Karamanlı Kodluyor projes�

kapsamında konsors�yum ortakları olan

Hakan Sev�m Fen L�ses�, Karamanlı

Anadolu L�ses�nden ve Cumhur�yet

Ortaokulundan toplam 10 öğretmen, 14-

20 Kasım 2021 tar�hler�nde Çek

Cumhur�yet� Prag kent�nde eğ�t�mler�n�

alarak hareketl�l�k faal�yetler�n�

gerçekleşt�rd�ler. Hareketl�l�ğe katılan 10

öğretmen, eğ�t�m faal�yet�n�n yanı sıra

Prag’da bulunan KID DUM STEM ve

Kodlama Merkez�ne z�yarette bulunarak

uygulamalara dah�l oldular. Projeye dah�l

olan öğretmenler aracılığıyla

Karamanlı’dak� öğrenc�lere kod okur

yazarlığı b�l�nc�n�n kazandırılması

amacıyla Karamanlı’da görev yapan

öğretmenler�n ardu�no, scratch,

makeblock mbot, lego m�ndstorm

konularındak� b�lg� ve yetk�nl�kler�n�n

gel�şt�r�lmes� planlanmaktadır. 

 Bu proje �le Karamanlı’ da Kod-Okur

yazarlığı oranının artması, öğrenc�ler�n

araştırma becer�ler� kazanarak kend�ler�n�

gel�şt�rmeler�, b�lg�y� ve teknoloj�y�

tüketen değ�l üreten b�reyler olması

beklenmekted�r. Ayrıca �lçede bulunan

Robot�k Kodlama Atölyes�n�n, etk�n

kullanımı �le öncel�kl� olarak vel�lerde ve

�lçe halkında konu �le �lg�l� farkındalık

oluşması sağlanacaktır. Proje

yaygınlaştırma faal�yet� olarak �se

Karamanlı’ dak� okullar tarafından

robot�k kodlama alanında TÜBİTAK 4006

ve TÜBİTAK 4007 b�l�m fuarlarının

hazırlanması �le projen�n gen�ş k�tlelere

ulaştırılması hedeflenmekted�r.

 

  

ERASMUS+

Programı �le

Çekya'ya
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KARAMANLI İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



KEMER’DE MÜZİK ATÖLYESİ
 

 Kemer İlkokulu'nda oluşturulan Müz�k Atölyes�nde öğrenc�ler �lg�ler�

doğrultusunda eğ�t�m görüyorlar. Müz�k Atölyes� �le Öğrenc�ler�n yaratıcılıklarını

ve hayal güçler�n� ortaya koyab�lecekler� sanatla �ç �çe  b�r eğ�t�m ortamı

hazırlanmıştır. Müz�k becer�ler�n� yaparak yaşayarak gel�şt�ren öğrenc�ler yıl sonu

�ç�n göster�ye hazırlanıyorlar.

Kend�n�
Gerçekleşt�rme
Yolunda Müz�ğ�n
Katkısı
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KEMER İLKOKULU



KIŞLA İLKOKULU VE KIŞLA
ORTAOKULU GÜNEŞ PANELİ

İLE AYDINLANIYOR
                 KIŞLA İLK-ORTAOKULU 

   
  2021-2022 Eğ�t�m – Öğret�m yılı �çer�s�nde Kışla İlkokulu ve Ortaokulu okul bahçes�ne

koydukları 7 adet güneş panel� sayes�nde sınırsız enerj� kaynağı olan güneş

ışınlarından faydalanarak okul bahçes�n�n 1500 m2 olan kısmını güneş enerj�s� �le

aydınlatıyor. Okul �dares�, öğrenc� vel�s�, hayırsever vatandaşlar ve mahalle

muhtarlığı’ nın katkıları �le gerçekleşen bu proje �le Kışla İlkokulu ve Ortaokulu

yen�leneb�l�r ve çevrec� güneş enerj�s� üreterek okul bahçes�n� aydınlatmaya devam

ed�yor.

Gelecek İç�n

Yen�leneb�l�r

Enerj�
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HAYDİ !
SİZ DE KİTAP
DOSTU OLUN

BURDUR İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 “ 'N�ye k�tap okumuyorlar?' demek 'N�ye

p�yano çalmıyorlar?' demek g�b� b�r şeyd�r.

Kafayı k�tap okumaya alıştırmak parmakları

p�yano çalmaya alıştırmaktan kolay değ�ld�r.

Ona göre yet�şmek, ona göre hazırlanmak

lazım gel�r.”

      Reşat Nur� Güntek�n

  K�taplar; her an kapısını çalab�leceğ�m�z,

sayfalarını araladığımızda b�z� sımsıcak

gülümsemes�yle karşılayan, kel�meler�yle b�z�

sarıp sarmalayan, k�m� zaman b�r maceranın

ortasına k�m� zaman yüreğ�m�z� sızlatacak

olayların �ç�ne çeken k�m� zaman da

umudumuzu körükleyen dostumuzdur. B�zler

bu dostlarla h�ç tanışmamış, tanışıldıysa b�le

dostuyla uzun zamandır görüşmem�ş, b�rb�r�n�

�hmal etm�ş veya tam aks�ne uzun zamandır

onunla bağını h�ç koparmamış yed�den

yetm�şe tüm Burdurluları k�tapların büyülü

dünyasında buluşturmak amacıyla 

"KİTAP DOSTU BURDUR"

 projes�n� başlattık

Projede Neler Var?

  K�tap okumanın yaşı mı olur? K�tap okumanın

yer� m� olur? K�tap okumanın saat� m� olur? 

“K�tap Dostu Burdur” projes�n�, öğrenc�ler �le

sınırlandırmayıp yed�den yetm�şe herkese

uyab�lecek etk�nl�k ve faal�yetlerle doldurduk. 

Planladıklarımız:

•Okullarda okuma saatler�, a�le �le b�rl�kte

okuma saatler�

•Okul önces� �ç�n ‘masal saat�’ uygulaması

•K�tap tanıtımları 

•K�tap münazaraları

•Açık alanda k�tap okuma etk�nl�kler� 

•Ş��r d�nlet�ler� 

•Her öğretmenler odasına b�r k�taplık

•Okur-yazar buluşmaları

•Artırılmış gerçekl�k panoları 

•Okunan k�tap sayısı kadar f�dan d�kme etk�nl�ğ�

•K�tap Dostu seç�mler�

•K�taba da�r yarışmalar 

•Yaratıcı yazarlık tekn�ğ� �le çalışmalar 

•Sosyal medya etk�nl�kler� 

Yüreğ�m�z kafes�ne sığmıyor. Açtık kafes�n

kapısını, takıldık k�tapların kanatlarına, d�yar

d�yar dolaşıp yepyen� dostlar ed�nd�k…

B�lmed�ğ�m�z b�lg�ler� fısıldadı kulağımıza

k�taplar. B�z� h�ç yalnız bırakmadı dostumuz

k�taplar, h�ç şarjları b�tmed� mesela. Hep gözü

üstümüzdeyd�.

  Hayd� s�zler de serbest bırakın yüreğ�n�zdek�

kuşları, takılın kanatlarına k�tapların.

 S�z� sımsıkı sarsın ve uçursun b�r d�yardan b�r

başka d�yara.

Hayd� s�z de K�tap Dostu olun !

K�tap

Dostu

Burdur
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 TUNCEL
ALTINKÖPRÜ

İLE
KÜTÜPHANE

SÖYLEŞİLERİ 
 

  

 Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�

Ortaokulu Türkçe Öğretmen� Osman

Yetk�n Özkan'ın yürüttüğü "Yazar Olacak

Çocuklar Projes�" kapsamında Ps�kolog

Yazar Tuncel Altınköprü TOBB Ortaokulu

kütüphanes�nde öğrenc�lerle buluştu.

  Söyleş�de değerl� yazar Tuncel

Altınköprü,  Yazar Olacak Çocuklar 'a

k�tapların çocukların dünyasında neler�

değ�şt�rd�ğ�, doğru k�tap seç�m�nde ve

yazarlığa g�den yolda nelere d�kkat

etmeler� gerekt�ğ� hususunda b�lg� verd�.

  Altınköprü, öğrenc�lere" Macera Geç�d�"

ser�s�nde aslında kahramanın kend�ler�

olduğunu, k�tabın �ç�nde bazı olaylardan

sonra okurun doğru kararı vererek mutlu

sonuca ulaşmasını amaçlayan b�r kurgu

�le; �lerleyen yıllarda hayatlarının bell�

aşamalarında kararlarını kend�ler�

vermeler� gerekeceğ�n� ve doğru kararı

vermen�n ne kadar öneml� olduğunu

heyecan dolu k�taplarla anlattığını d�le

get�rd�.

Küçük

Yazarlarımız

Kend�n�

Gel�şt�r�yor
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TÜRKİYE ODALAR VE
BORSALAR BİRLİĞİ

ORTAOKULU



 OYUNCAK
KUMBARASI 

 YÜZLERİ
GÜLDÜRÜYOR 

NENE HATUN
ANAOKULU 

 Nene Hatun Anaokulu'nun katılımcısı

olduğu “Temel Eğ�t�mde Demokras�

Kültürünün Güçlend�r�lmes�” Projes�

kapsamında okul öğrenc�ler� ve vel�ler�yle

b�rl�kte; �ht�yaç sah�b� öğrenc�ler� farklı

oyuncaklarla tanıştırmak, sosyal

sorumluluk duygusunu gel�şt�rmek,

evlerde kullanılmayan oyuncakları

değerlend�rmek, okul önces� eğ�t�mde

farkındalık oluşturmak, okul önces�

eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�n� sağlamak

amacıyla “Oyuncak Kumbarası” etk�nl�ğ�

düzenlend�. 

  Etk�nl�k kapsamında çocuklar evler�nden

a�leler�yle b�rl�kte seçt�kler� b�r oyuncağı

okula get�rerek önceden hazırlanmış olan

oyuncak kumbarasına attı. Oyuncak

kumbarasında toplanan oyuncaklar

paketlend�. Daha sonra çocuklarla b�rl�kte

Burdur A�le ve Sosyal H�zmetler İl

Müdürlüğü'ne g�d�lerek, A�le ve Sosyal

H�zmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevg�

evler�nde kalan çocuklara ulaştırılmak

üzere yetk�l�lere tesl�m ed�ld�. 

Yer� Zamanı

Yaşı Yok

Paylaşmaktır

Hayat...

17



 OKUL
TANITIM
GÜNLERİ 

  

TARİHÇE

Ercan Akın Fen L�ses�, Burdur'da eğ�t�m
öğret�m�n kal�tes�n� arttırmak amacı �le
2010 Yılında Sağlık Bakanlığı tarafından
tahs�s ed�len b�nada 78 öğrenc� �le eğ�t�me
başlamıştır. 
 Eğ�t�mc� �ş �nsanı Ercan AKIN  tarafından
yaptırılan 24 dersl�kl� okul, kend� b�nasına
24.08.2012 tar�h�nde taşınmıştır. Burdur
Fen L�ses� �sm�yle açılan okulun �sm�,
Burdur Val�l�ğ�n�n 16.08.2012 tar�h ve 9370
sayılı olurları �le Ercan Akın Fen L�ses�
olarak değ�şt�r�lm�ş olup, halen aynı
b�nada eğ�t�m öğret�m faal�yetler�n�
sürdürmekted�r.

FİZİKİ YAPI
           Okul bünyes�nde 24 dersl�k, 14 şube,
Yönet�c� odaları, F�z�k, K�mya, B�yoloj�-
B�lg�sayar Laboratuvarları, Robot�k ve
Kodlama Atölyes�, Branş Zümre odaları,
Konferans Salonu, Kütüphane, Kapalı Spor
Salonu ve (160 Kız/136 Erkek) 296 öğrenc�
kapas�tel� erkek ve kız pans�yonu
bulunmaktadır. 

TIP FAKÜLTESİ:232

MÜHENDİSLİK – MİMARLIK:167

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ: 61

ECZACILIK FAKÜLTESİ:26

HUKUK FAKÜLTESİ:25

DİĞER BÖLÜMLER:193

 İNSAN KAYNAKLARI

           Okulda �nsan kaynakları olarak; 1

müdür, 1 müdür başyardımcısı, 2 müdür

yardımcısı, 33 öğretmen, 12 memur ve

yardımcı h�zmetler personel� görev

yapmaktadır.

AKADEMİK BAŞARILARI

İlk mezunlarını 2014 yılında veren

okuldan toplamda 775 öğrenc� mezun

olmuştur. Mezun öğrenc�ler� �zleme ve

tak�p s�stem� sonucunda yerleşt�kler�

ün�vers�teler�n �stat�st�k� b�lg�ler�

tutulmaktadır.  2014-2021  yılları arasında

mezun olan öğrenc�ler�n �stat�st�k�

b�lg�ler� aşağıda yer almaktadır:

GİRİŞİMCİLİK

- Batı Akden�z Kalkınma Ajansı (BAKA)

tarafından desteklenen ‘G�r�ş�mc�l�k’

projes� �le okul öğrenc�ler� kurdukları

ş�rket Ata Hold�ng �ç�n özel ödüle layık

görülmüşlerd�r.

Ercan Akın

Fen L�ses�'ne

A�t Tanıtım

V�deosu

 
https://youtu.be

/jQwodOYHAB4
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ERCAN AKIN FEN LİSESİ



   M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Temel Eğ�t�m

Genel Müdürlüğünün Avrupa B�rl�ğ� ve

Avrupa Konsey� ortak f�nansmanı �le

gerçekleşt�r�lmekte olan “Temel

Eğ�t�mde Demokras� Kültürünün

Güçlend�r�lmes� Projes�” kapsamında

�l�m�z 10 p�lot �lden b�r�d�r. Proje

kapsamında �l�m�zde bulunan 11 p�lot

okulumuzdan 22 öğretmen ve �l proje

koord�natörü Ankara ve İstanbul’da

düzenlenen eğ�t�c� eğ�t�mler�ne

katıldılar. Eğ�t�c� eğ�t�mler�n�n �lk �k�

modülünü tamamlayan proje

formatörü öğretmenler�m�z projen�n

p�lot okullarda uygulanab�lmes� �ç�n

11-12 Eylül tar�hler�nde MAKÜ Lavanta

Tepes� Otel ve Bucak Ayşe Sak

Ortaokulunda 260 öğretmene şelale

eğ�t�mler�n� verd�ler.

 Okullarımızda demokrat�k kültür

etk�nl�kler�n�n ve okul �le d�ğer eğ�t�m

paydaşlarının bağlarının

güçlend�r�lmes� amaçlanmaktadır.

Proje eğ�t�mler�ne katılan

öğretmenler�m�z bu amaç

doğrultusunda gel�şt�r�lm�ş olan

materyaller ve etk�nl�kler �le proje

uygulamalarını okullarında

uygulamaya başladılar.

Okullarımızda öğrenc�, öğretmen, vel�

ve okulun d�ğer paydaşları tarafından

ben�msenen proje hakkında olumlu

dönütler, eğlencel� ve eğ�t�c�

uygulamalar devam ed�yor. Proje

Burdur’da 75. Yıl Cumhur�yet

Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu,

Çavdır Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu,

Bucak Fat�h Sultan Mehmet İlkokulu,

Özboyacı İlkokulu, Şeker Ortaokulu,

Yazıköy İlkokulu/Ortaokulu, Bucak

Ayşe Sak Ortaokulu ve Ağlasun Yunus

Emre İlkokulunda uygulanmaktadır.

Demokras�
İnancımız
Eller�m�zle

Daha da
Güçlen�yor
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TEMEL EĞİTİMDE DEMOKRASİ
KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ

PROJESİ



Ps�koloj�k
Danışman ve
Rehberl�ğ�n

Hayatımızdak�
Yer�

 PSK. DANIŞMAN 
 ORHAN VERGİLİ 
BURDUR MESLEKİ
EĞİTİM MERKEZİ  

  Dünyada ve ülkem�zde okul ps�koloj�k danışma ve

rehberl�k h�zmetler� 1900' lü yıllardan bu güne kadar

geçen sürede öneml� değ�ş�kl�kler geç�rm�şt�r. 1900'

lü ve 1920' l� yıllar arasında ps�koloj�k danışma ve

rehberl�k h�zmetler� �le meslek seçme ve �şe

yerleşt�rme olarak h�zmet vermekteyd�. (Baker ve

Gerler, 2008). 1930-1950 yıllarında okul uyumu ve

eğ�tsel başarı üzer�nde çalışılmıştır (Gysbers, 2001).

Yaşanılan kr�z durumlarında ya da yaşanılan

problemler� çözme �şlev� neden� �le az sayıda

öğrenc�ye ulaşmasından dolayı öğrenc�ler�n

gel�ş�msel �ht�yaçlarını sınırlı ölçüde

karşılamaktaydı. 1960’lı yılların sonuna doğru

gel�ş�m �ç�n ps�koloj�k danışma ve rehberl�k

h�zmetler� kavramı ortaya çıkmıştır (Gysbers, 2001).

Kapsamlı rehberl�k ve ps�koloj�k danışma ABD’de

1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Türk�ye’de �se

1990’lı yılların sonunda tartışılmaya başlanmıştır

(Ergüner-Tek�nalp, Leuwerke ve Terz�, 2009).

Dünyada meydana gelen gel�şmelere paralel b�r

şek�lde Türk�ye’de ps�koloj�k danışma ve rehberl�k

h�zmetler�n�n �çer�k ve uygulamasının

gel�şt�r�lmes�ne karar ver�lm�şt�r. 

  2000 yılında ortaöğret�m kurumlarında sınıf

öğretmenler� �ç�n 9-10-11. sınıflar �ç�n sınıf

rehberl�k programları oluşturulmuştur. 2005 yılı

�t�bar� �le �lköğret�m kademeler�nde 1. sınıftan 8.

sınıfa kadar tüm sınıflarda zorunlu ders olarak

yer�n� almıştır. Bu saatler �ç�n program

hazırlanmasına �ht�yaç doğmuştur. (Erkan, Kaya

ve Altun, 2006). 

  Okul ps�koloj�k danışma ve rehberl�k

anlayışındak� değ�ş�mler sonunda ülkem�zde

�lköğret�m ve ortaöğret�m kurumlarında 2006-

2007 yılından �t�baren gel�ş�msel rehberl�k anlayışı

doğrultusunda 1-12. Sınıfların her b�r� �ç�n

hazırlanan kapsamlı ps�koloj�k danışma ve

rehberl�k programı, haftalık programda bel�rl�

saatlerde sınıf öğretmen�/sınıf rehber

öğretmen�/ps�koloj�k danışmanlar tarafından

uygulanmaya başlanmıştır (Ergüner-Tek�nalp ve

ark., 2009).

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Tal�m Terb�ye Kurulu

Başkanlığı’nın 09/07/2020 tar�h ve 17 sayılı kararı

�le okulönces� dah�l tüm kademe ve sınıf

düzeyler�nde yen� sınıf rehberl�k programı

uygulamaya konmuştur. Genel �t�bar� �le

programda akadem�k, kar�yer ve sosyal duygusal

gel�ş�m alanları ve bu gel�ş�m alanlarının altında

da yeterl�k alanları bel�rlenm�şt�r. Sınıf rehberl�k

programları sınıf düzeyler�nde 36’şar kazanım

olmak üzere toplam kazanım sayısı 468’d�r.

Kazanımların öğrenc�lere uygulama aşamasında

grup etk�nl�kler�n�n öneml� rol oynadığı

düşünülmüştür. Bu doğrultuda M�llî Eğ�t�m

Bakanlığı ve Etk�nl�k Düzenleme Kurulu’nun ortak

çalışmasıyla bel�rlenen kazanımlara b�rer örnek

etk�nl�kler gel�şt�r�lm�şt�r.

Ercan Akın Fen
L�ses�ne a�t
tanıtım v�deosu

https://youtu.be
/jQwodOYHAB4
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   Burdur �l� kapsamında okullarımızda ve

rehberl�k araştırma merkez�nde toplamda 109

ps�koloj�k danışman ve rehber öğretmen görev

almaktadır. Öğrenc�, vel� ve öğretmenler�n

yaşadıkları problemler�n çözüm aşamasında

ps�koloj�k danışma serv�sler� akt�f yer

almaktadır. Okul ve kurumlarda çalışan

ps�koloj�k danışmanlar rehberl�k serv�s�

yürütülmes� konusunda öneml� görev ve

sorumlulukları bulunmaktadır. Ps�koloj�k

danışma ve rehberl�k serv�sler� farklı h�zmetler

vermekted�r. Bu h�zmetler; b�reyler�n kend�n�

tanımasına, problemler� anlaması, kend�s�ne

a�t g�z�l güçler� keşfetmes�, var olan

özell�kler�n� gel�şt�rmes� ve yaşamını devam

ett�rd�ğ� ortama uyum sağlamasına ve kend�

özell�kler�n� keşfederek yaşamını devam

ett�rmes�n� sağlayan s�stemat�k ve profesyonel

ps�koloj�k yardım h�zmetler�d�r (Yeş�lyaprak,

2016). 



ONLAR
ENGEL

TANIMIYOR… 
ŞEHİT HAKAN
AKTÜRK ÖZEL

EĞİTİM MESLEK
OKULU

  Şeh�t Hakan Aktürk Özel Eğ�t�m Meslek

Okulunda Konaklama ve Seyahat alanı �le

Mob�lya İç Mekân Tasarım alanında eğ�t�m

gören engell� öğrenc�ler, okulda

öğrend�kler� meslek� becer�ler�n�

Burdur’da faal�yet gösteren �şletmelerde

başarı �le gözler önüne serd�.

 Sektörde genell�kle ön yargı �le yaklaşılan

özel eğ�t�m öğrenc�ler� başarılı çalışmaları

�le göz doldurdu. Meslek� ve sosyal �let�ş�m

becer�ler�n� staj çalışmaları �le gel�şt�ren

öğrenc�ler �şletmelerden tam puan aldılar.

3308 sayılı kanuna dayalı staj çalışmaları,

2018 yılından bu yana artan başarılarla

devam etmekted�r. Mezun�yet sonrası

�st�hdam fırsatları yakalayan öğrenc�ler

staj çalışmaları �le günlük hayattak� yaşam

becer�ler�n� de gel�şt�rmekted�r.

   Şeh�t Hakan Aktürk Özel Eğ�t�m Meslek

Okulu atölyeler�nde z�h�nsel engell�

öğrenc�lere meslek ed�nd�rmeye yönel�k

eğ�t�m-öğret�m faal�yet� yapılmaktadır.

Dokuzuncu sınıftan �t�baren öğrenc�ler�n

genel b�lg� ve becer�ler�ne yönel�k

vel�ler�n�n de düşünceler�n� alarak onları

çeş�tl� meslek atölyeler�ne yönlend�r�len

öğrenc�ler; atölyelerde uzman

öğretmenler eşl�ğ�nde teor�k eğ�t�m�n

yanı sıra uygulama yapma şansı da elde

etmekted�r. Konaklama ve Seyahat

İşletmeler� Bölümünü terc�h eden

öğrenc�ler, b�r otel odası konsept�nde

hazırlanan atölyeler�nde eğ�t�m

görmekted�r.

  Atölyelerde otel odası yüzey ve zem�n

tem�zl�ğ�, yatak tasarımı, ütü yapma, atık

gazete, kağıt ve kartonlardan süs eşyası

yapma, atık sıra ve masalardan çeş�tl�

mob�lya eşyaları üretme g�b� konularda

eğ�t�len öğrenc�ler, hem �ş hayatına

hazırlanmakta olup hem de rehab�l�te

olmaktadır. 

  

Engeller�
Aşıyoruz
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Burdur’un
B�l�me

Yolculuğu
Gerçekleşt� 
BURDUR İL MİLLİ

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  Her yaştan b�rey�n teknoloj� ve b�l�mle

tanışmasını, b�l�m kültürünün ve b�l�msel

gel�şmeler�n yaygınlaştırılmasını,

katılımcıların b�l�msel düşünme ve

yaratıcılıklarını gel�şt�rmey� hedefleyen

öğret�rken eğlend�ren “ Burdur B�l�m

Şenl�ğ�” gerçekleşt�r�ld�.

  TÜBİTAK 4007 B�l�m Şenl�kler�

Destekleme Programı kapsamında

desteklenmeye hak kazanan 53 projeden

b�r� olan “Burdur B�l�m Şenl�ğ�” Burdur İl

M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün ev

sah�pl�ğ�nde 21-22-23 Ek�m 2021

tar�hler�nde Uzay Çatı Kapalı Pazar Alanı,

Burdur Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�

ve MAKÜ Konferans Salonunda

gerçekleşt�r�ld�.

  TÜBİTAK tarafından desteklenen projede öğrenc�,

öğretmen ve d�ğer katılımcılar �ç�n 55 atölye

çalışması yapılmıştır. Bu atölyelerde katılımcılar

robot�k kodlama, yazılım, yapay zeka, �ha yazılımı,

nanoteknoloj�, fen b�l�mler�, matemat�k g�b� b�rçok

alanda uygulamalı eğ�t�mler gerçekleşt�r�ld�.

Katılımcılar �ç�n seram�k, ahşap yakma, takı

tasarımı, drama, ebru sanatı ve ger� dönüşüm

temalı sanatsal faal�yetlerde etk�nl�kler de

gerçekleşt�r�ld�. Burdur B�l�m Şenl�ğ� Projes�nde

katılımcılar uzmanlar eşl�ğ�nde gece ve gündüz

olmak üzere üç gün boyunca gökyüzü gözlemler�

gerçekleşt�rd�. Katılımcıların yen�l�kç� ve d�kkat

çek�c� atölyelerde yaparak-yaşayarak öğrenme

deney�mler� ed�nd�kler� atölyeler üç gün boyunca

yoğun �lg� gördü. “Burdur B�l�m Şenl�ğ�”

kapsamında 10900 katılımcı ücrets�z eğ�t�m

almıştır.

  Bununla b�rl�kte ülkem�z� NASA, ASELSAN g�b�

öneml� kurumlarda tems�l eden mühend�s ve b�l�m

�nsanlarının ülkem�z�n m�ll� uzay programı, m�ll�

savunma hamles� g�b� alanlarda yaptığı öneml�

atılımlardan ve ışık k�rl�l�ğ� g�b� çevresel

sorunlardan bahsed�len söyleş�ler MAKÜ Konferans

Salonunda halkla buluştu. Bunların yanında STEM

Eğ�t�m� g�b� öncel�kl� alanlarda öğretmenler �ç�n

sem�nerler de düzenlenerek meslek� gel�ş�mler�ne

katkı sağlandı. Burdur B�l�m Şenl�ğ� yed�den

yetm�şe tüm halkımıza h�tap etm�ş ve yoğun �lg�

görmüştür. 

  

Burdur'un
B�l�me

Yolculuğu 
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OKUL
BAHÇES� 

VE
DUVARLARI

TUVALİM
OLSUN

 

  

 Yazıköy İlk ve Ortaokulu olarak geleceğ�m�z�n

akt�f ve demokrat�k yet�şk�nler� olacak olan

çocuklarımıza bu alanda �ht�yaç duyacakları

b�lg� ve becer�lerle donatmak �ç�n okulda ne

g�b� değ�ş�kl�kler yapmak �sted�kler� sorulmuş

ve öğrenc�lerden gelen dönütlerle “Okul

Bahçes� ve Duvarları Tuval�m Olsun” adlı

etk�nl�k planlamıştır. 

  Okul Bahçes� ve Duvarları Tuval�m Olsun”

etk�nl�ğ�nde Yazıköy İlk ve Ortaokulu

öğrenc�ler� kend� seçt�kler� görseller�

arkadaşları ve öğretmenler�yle beraber

�sted�kler� renklere boyadılar. Öğrenc�ler

boyama etk�nl�ğ�nde çok eğlend�ler. Kend�

emekler�yle boyama yapan öğrenc�ler�n okula

karşı daha olumlu tutumlar gel�şt�rmeler�

sağlandı.

Okul
Sanattır
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YAZIKÖY İLK VE
ORTAOKULU



Konuşan
Kor�dorlar
YEŞİLOVA ÇOK

PROGRAMLI
ANADOLU LİSESİ 

  Merd�ven ve kor�dorlara yapılan

çalışmalar �le hedeflenen; öğrenc�n�n

d�kkat�n� çekerek onları yönlend�rmek,

d�kkatler�n� canlı tutmak, duygusal

tepk�ler vermeler�n� sağlamak,

öğrenc�ler�n okulu ben�msemes�n� ve

sah�plenmes�n�, okul eşyasına ve ortama

zarar vermemes�n�, okul dışında zaman

geç�rmey� alışkanlık hal�ne get�ren

öğrenc�ler� okulda ve ders ortamında

tutmayı sağlamaktır.

  Projede görev almak �ç�n gönüllü olan

Yeş�lova Çok Programlı Anadolu L�ses�,

Anadolu Meslek L�ses� B�l�ş�m Teknoloj�

Bölümü öğrenc�ler�, Görsel Sanatlar Ders�

öğretmen� F�kr�ye AKYOL öncülüğünde

okulun kor�dorlarında her ders �ç�n ayrı

duvarlar bel�rleyerek, ders �çer�kler�ne

uygun ç�z�mler yaptı. Öğrenc�ler bu

çalışmanın her aşamasında b�zzat görev

aldı. Yapılacak olan ç�z�mler� seçerken

derslere a�t bell� başlı temel b�lg�ler�

�çer�yor olmasına özen göster�ld�. Böylel�kle

öğrenc�ler�n duvarların önünden her

geç�ş�nde o derse a�t b�lg� �le karşılaşmasına

olanak ver�ld�. Öğrenc�ler�n kend� el

emekler�yle güzelleşt�rd�kler� duvarlara

zarar gelmemes� �ç�n özen gösterd�kler� ve

d�ğer tüm kazandırdıkları �le bu projen�n

oldukça ver�ml� sonuç verd�ğ� gözlemlend�.

Okul
Kor�dorlarımız
Sanatla Dolu
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 BURDUR
AVRUPA

YOLUNDA
 

   2021 yılı Erasmus+ Okul Eğ�t�m�, Meslek�

Eğ�t�m ve Yet�şk�n Eğ�t�m� Alanlarında

Erasmus Akred�tasyonuna Sah�p

Kuruluşlar �ç�n Öğrenc� ve Personel

Hareketl�l�ğ� başvurularına �l�şk�n h�be

tahs�s sürec� tamamlanmıştır. Burdur İl

M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Okul Eğ�t�m�,

Meslek� Eğ�t�m ve Yet�şk�n Eğ�t�m� olmak

üzere 3 alanda akred�te olan 14 �lden b�r�

olmuştur. Türk�ye Ulusal Ajansı

tarafından akred�te kuruluşlara h�be

tahs�s ed�lmes� sürec�nde, Erasmus+

Program Rehber�nde bel�rt�len çerçeveye

uygun olarak bel�rlenen ve Avrupa B�rl�ğ�

Başkanlığı tarafından duyurulan sonuca

göre Burdur İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz

5 yıllık akred�tasyon planının �lk dönem

öğrenme hareketl�l�kler� �ç�n toplamda

247.038€ olmak üzere Okul Eğ�t�m�

alanında 91.270 €, Meslek� Eğ�t�m

alanında 99.028 € ve Yet�şk�n Eğ�t�m�

alanında 56.740€ h�be desteğ� almıştır. 

“Bu h�be desteğ� öğretmen ve öğrenc�

hareketl�l�kler�, �ş başı gözlem, yapılandırılmış

kurs ve öğretmenler�m�z�n yurt dışı

görevlend�rmes�n� kapsamaktadır. 
Eramus+ da

İlk Yüz
Arasındayız
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 Erasmus + Programı Kısa Sürel� Meslek� Eğ�t�m

Öğren�c� Ve Personel Hareketl�l�ğ� (KA122) Faal�yet�

2021 Yılı Tekl�f Çağrısı Dönem�nde 894 proje

başvurusundan �lk 100’e g�rmey� başaran Burdur

Meslek� Eğ�t�m Merkez� “Mesleğ�m� Avrupa’da

Öğren�yorum” projes� �le 65,014 € h�be almaya hak

kazanmıştır. 

BURDUR
MESLEKİ
EĞİTİM

MERKEZİ’NDEN
BÜYÜK BAŞARI

BURDUR İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
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