
15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi 
Rahmet ve Minnetle Anıyoruz..

kara gecede Ov a t a n ı m ı z a  
sahip çıkmak 

ve  b i z i m  ge l e c e ğ i m i z i  
korumak için gözünüzü 
k ı r p m a d a n  c a n l a r ı n ı z ı  
verdiniz. Siz bizler için 
canınızı feda ettiniz. Gözünüz 
sakın arkada kalmasın. Bu 
vatan siz aziz şehitlerimizi 
asla unutmayacak, bizler de 
unutturmayacağız!!!

ADIM ADIM ZİRVEYE
Eğitimde kaliteyi arttırmak, hedeflediğimiz başarıya ulaşmak  için genç, dinamik 
eğitim kadrosu ve başarılı öğrenci profili ile okulumuz adım adım zirveye koşuyor.

Eği t imde ka l i tey i  
arttırmak, hedeflediğimiz 
başarıya ulaşmak için genç, 
dinamik eğitim kadrosu ve 

başarılı öğrenci profili ile 
adım adım zirveye koşan 
okulumuz, Ortak Sınavlar ve 
PYBS başarıları ile 2015-2016 

eğitim öğretim yılında ilçemizde üst sıralarda 
yer almayı başardı. Mezun olan 19 
öğrencimizden 2 fen lisesi, 5 Anadolu lisesi, 3 
sağlık meslek lisesi, 5 Anadolu imam hatip 
lisesi, 4 öğrencimiz de mesleki teknik 
Anadolu lisesini kazanarak üst öğrenim 
h a y a t l a r ı n a  a d ı m  a t t ı l a r.  A y r ı c a  
5,6,7.sınıflardan 7 öğrencimiz PYBS'yi 
kazanarak başarımızı taçlandırdı. 2016-2017 
eğitim öğretim yılında da ortak sınavlardaki 
yüksek not ortalamamız i le 8.sınıf  
öğrencilerimiz başarımızı daha zirveye taşıdı. 
Genç ve dinamik eğitim kadrosuyla 
okulumuzda öğrencilerimize uyguladığımız 
farklı akademik çalışmalar, orijinal sosyal-
kültürel faaliyetler ve güçlü okul veli 
işbirliğiyle her geçen gün başarımızı daha da 
arttırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkürler.

TEOG
KAHRAMANLARI

PYBS
KAHRAMANLARI

2016

2016

#Altınkent Kodluyor P r o g r a m l a m a  
(kodlama) öğrenmek 
insana; sistematik 

düşünme, problem çözebilme, 
o lay lar  a ras ındak i  i l i şk i le r i  
görebilme, yaratıcı düşünebilme 
gibi yetiler kazandırmaktadır. Ayrıca 
ülkemizde ilkokul itibariyle (her 
kademede) kodlama eğitimini 
verilmesi için müfredat çalışmaların 
yapıldığı bilinmektedir.  Kodlama 
eğitimi müfredata girene kadar 
öğrencilerimiz ile birlikte bir adım 
önde olmak, kodlama yoluyla 
geleceğin yazlım mühendislerine 
ışık tutmak amacıyla ortaokul 
öğrencilerimize Bilişim Teknolojileri 
Öğretmenimiz Ümit KARADUMAN 
ve Müdür Yardımcımız Okan 
KARACA tarafından düzenli olarak 
Code.org platformu üzerinden 
kodlama eğitimi verildi. Eğitimlerini 
tamamlayan öğrenci ler imize 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızda 
sertifikaları takdim edildi.

Beyza Nur EKER
Gediz Fen Lisesi

Rabia AKPINAR

Ramazan KARAASLAN

Burak KARACA
Simav Fen Lisesi

Sultan AKPINARA. Serhat AYDOĞAN

Samet GÜRPINARA. Furkan ULUTÜRK Ramazan ASLAN

Genç ve Dinamik Öğretmen Kadromuz
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Tübitak 4006 Bilim Fuarında 2. Yılımız

Öğrencilerimizin bilime ilgi duyup 
bilimsel düşünceyle buluşmasını sağlamak, 
karşılaştıkları sorunlara bilimsel ve gerçekçi 
çözümler üretmelerine yardımcı olmak 
amacıyla okulumuzda 8-9 Mayıs tarihleri 
arasında   “TÜBİTAK Bilim Fuarı” 
düzenlendi. Bu sene ikincisi düzenlenen 
“TÜBİTAK Bilim Fuarı”  ilçe protokolü , 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler 
tarafından gezildi.Bilim fuarı Gediz'de bir 
köy okulunda ikincisi düzenlenmesi de 
okulumuz açısından ayrı bir gurur oldu. 
TÜBİTAK Fuarına  projeleri ile katılan 
öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden 
öğretmenlerimizi kutluyoruz.

“14 Mart Dünya Pi Günü”nü Kutladık
 Ö ğ r e n c i l e r i m i z e  
m a t e m a t i ğ i  e ğ l e n e r e k  
öğretmek ve sevdirmek, Pi 
sayısı ile ilgili farkındalık 
yaratmak amacıyla “14 Mart 
D ü n y a  P i  G ü n ü ” n ü  
okulumuzda çeşitli etkinlikler 
ile kutladık. Ayrıca okulumuz 
t a r a f ı n d a n  i l ç e m i z  
ortaokullarında öğrenim 
g ö r e n  5 , 6  v e  7 . s ı n ı f  
öğrencilerine yönelik “14 
Mart Dünya Pi Günü”  konulu 
Resim/Karikatür, Şiir Yazma 
ve Pi Sayısı Basamaklarını 
E z b e r l e m e  y a r ı ş m a s ı  
düzenlendi. İlçe çapında 
dereceye giren öğrencilere 
okulumuzda düzenlenen 
programda sürpriz ödüller 

v e r i l d i .  Ö ğ r e n c i  v e  
öğretmenlerimizin yaptığı 
etk in l ik ler in  yer  a ld ığ ı  
sergimiz davetliler tarafında 
büyük i lg i  gördü.Başta 
Matematik Öğretmenlerimiz 
Betül CENGİZ ve Sahra BİLGİN 
olmak üzere emeği geçen 
t ü m  ö ğ r e n c i  v e  
ö ğ r e t m e n l e r i m i z e  
teşekkürlerimizi sunarız.

Öğrenciler ve Veliler Arası Mangala Turnuvası

 Tarihin en eski zeka oyunlarından biri olan 
mangala oyununa bu yıl velilerimiz de dahil edildi. 
Öğrencilerimize günlük hayatta karşılaştıkları 
problemlere yaratıcı çözümler bulmalarını sağlamak, 
öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmak ve 
velileri ile olan iletişimlerini güçlendirmek amacıyla 
okulumuzda hem öğrenciler hem de veliler arasında 

mangala turnuvası düzenlendi. Öğrenciler arası 
düzenlenen turnuvada 8-A sınıfından Duygu DÖNMEZ 
birinci, 5-B sınıfından Ali ÇULHA ikinci, 7-A sınıfından 
Ayşe KELEŞ üçüncü; veliler arasında düzenlenen 
turnuvada ise Fatih YILMAZ birinci, Murat Ali EKER ikinci, 
Ali AKPINAR üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenci ve 
velilerimiz madalya ve mangala setleriyle ödüllendirildi.

Yılın Annesini Seçtik
 Her sene mayıs 
ayının ikinci pazarında 
kutladığımız “Anneler 
Günü” bu sene de çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. 
Y a z ı  v e  ş i i r l e r i n  
okunduğu, şarkıların 
söylendiği programda 
ana sınıfı öğrencileri 
a n n e l e r i n e  ç i ç e k  
v e r e r e k  o n l a r ı  
duygulandırdı. Anneler 
G ü n ü  k a p s a m ı n d a  
yaptığımız kompozisyon 
yarışmasında 7/A sınıfı 
öğrencilerinden Fatma 
Gül EKER, 1. oldu. 
Anneleri anmak, onları 
o n u r l a n d ı r m a k  
a m a c ı y l a  b u  s e n e  
ikincisini verdiğimiz 

“Yılın Annesi” ödülünü 7/A sınıfından 
Fatma Gül'ün annesi Elmas EKER 
seçildi. Annemizi tebrik ederiz. Tüm 
annelerin “Anneler Günü” kutlu olsun.
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A. Serhat AYDOĞAN
Kütüphane Haftası

Kompozisyon Yarışması İlçe 2.’si

Eray DÖNMEZ
Minik Erkekler Satranç Turnuvası

 İlçe 1.’si

Mehmet AKPINAR
Minik Erkekler Satranç Turnuvası

 İlçe 2.’si

Fatih AYDOĞAN
Öğretmenler Günü Kompozisyon

Yarışması  İlçe 2.’si

Özlem Hasibe EKER
Minik Kızlar Satranç Turnuvası

 İlçe 2.’si

A. Serhat AYDOĞAN
Cumhuriyet Bayramı Kompozisyon

Yarışması Gediz 1.’si

Satrançta 
İlçe Derecesi

2016 – 2017 öğretim yılında 
Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz 
Ümit KARADUMAN yönetiminde 
gerçekleştirilen satranç egzersizi 
çalışmaları son derece verimli oldu. 
İlçemizde düzenlenen 23 Nisan 
Satranç Turnuvası minik erkekler 
k a t e g o r i s i n d e  4 / A  s ı n ı f ı  
öğrencilerimizden Eray DÖNMEZ ilçe 
birincisi, Mehmet AKPINAR ilçe 
ikincisi, minik kızlar kategorisinde de 
Özlem Hasibe EKER ilçe ikincisi 
o l m u ş t u r.  Ö ğ r e t m e n i m i z  v e  
ö ğ r e n c i l e r i m i z i  t e b r i k  e d e r  
başarılarının devamını dileriz.

KNI ET NL TA

Kitap Kurtlarından 
İl Derecesi

E ğ i t i m - B i r - S e n  
Kütahya 1 No'lu Şubesinin 
o k u y a n ,  ö ğ r e n e n ,  
öğrendiğini sorgulayan bir 
nesil yetiştirmek için Kütahya 
Belediyesiyle birlikte bu yıl 
üçüncüsünü düzenlediği 
“ Ö d ü l l ü  K i t a p  O k u m a  
Yarışması”nda 6-A sınıfı 
öğrencilerinden Ali Furkan 
ULUTÜRK,  il genelinde 
dereceye girerek bisiklet 
a l m a y a  h a k  k a z a n d ı .  
Öğrencimizi ve Danışman 
Ö ğ r e t m e n i m i z  K e r i m e  
BİNGÜL'ü tebrik ederiz.

Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma 
Yarışmasında İlçe Birincilikleri Bizde

İlçemiz genelinde Gaye Hareketi 
kapsamında düzenlenen ortaokullar 
arası Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma 
Yarışmasında Erkekler kategorisinde 7-
A sınıfı öğrencilerimiz Hakan CİNSER; 
kızlar kategorisinde ise 7-A sınıfı 

öğrencilerimiz Ayşe Bedia DUMAN ilçe 
1.'si oldu. Yarışmada okuma, tecvit ve 
mahreç kurallarına dikkat edildi. Her iki 
kategoride birinci olan öğrencilerimizi 
kutlar, DKAB Öğretmenimiz Hasan 
CANTÜRK'ü  tebrik ederiz.

Evladına	Kur’an
Öğretene	Kıyâmet	Günü

Taç	Giydirilir.

Hadis-i Şerif

Hakan CİNSER
İlçe Birincisi

Ayşe Bedia DUMAN
İlçe Birincisi
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Öğrencilerin okuldaki başarı durumu, pek çok şeyden 
olduğu gibi anne babaların tutumlarından da etkilenmektedir. 
Öncelikle çocuklarına yetersiz ilgi gösteren anne babaları 
inceleyelim.Bu tür ailelerin çocukları, ailelerinden yeterli ilgiyi 
görmedikleri için sosyal ilişkilerinde de sorun yaşarlar; 
sorumluluklarını, okulla ilgili görevlerini aksatırlar.Çünkü yeteri 
kadar aile tarafından çocuğun takibi yapılmamış ve okul- aile 
işbirliği sağlanamamıştır.

Bazen de ailelerin öğrencilerden çok yüksek beklentileri 
olur.Bu beklentiler,  öğrencileri  strese iter,onların 
özgüvenlerinin zedelenmesine yol açar. Bu tür çocuklar ya 
başarısız ya da çok başarılı, mükemmeliyetçi bir yapıda 
olabilirler.Başarısı düşük olanlar, ne yapsa ailesini memnun 
edemediğini düşünür.Çalışkan ve disiplinli olanlar da en ufak 
hatalarında kendilerini çok kötü hissedip umutsuzluğa 
kapılabilir. “Bu sefer böyle oldu; ama bak daha yolun 
başındasın. Eminim bundan sonra benzer bir hatayı yapmamak 
için gayret gösterecek ve bunu başaracaksın.” demek çocuğu 
cesaretlendirecektir.

Çalışmaları ailesi tarafından desteklenmeyen, 
başarısızlıklarından dolayı sürekli eleştirilen, ihtiyaçları 
yeterince karşılanmayan çocuklar, kendilerini değersiz bir kişi 
olarak görürler.Bu da onların var olan yeteneklerini gizlemesine 
neden olabilir.

Tutarsız anne babaların çocukları da duruma  göre 
davranabilir. Anne ve babanın aynı dilden konuşmaması, 
çocuğun davranışlarını olumsuz etkiler, belli bir hedef 
oluşturmasını engeller.

Ailelerin çocuklarını kardeşleri ya da akranlarıyla 
kıyaslaması çocuğa olumsuz mesajlar verir ve onu umutsuzluğa 

itebilir.Önemli olan, çocuğu başkalarıyla değil 
kendisiyle kıyaslamaktır; dünüyle bugünü 
arasındaki olumlu ve somut farkları  görebilmek ve 
çocuğa yansıtabilmektir.

Anne ve baba, sürekli ders çalışması için 
çocuğa baskı yapmak yerine ona zamanını iyi 
kullanmasını ve görev bilincini öğretmesi önemlidir. 
Başarıda önemli olan çok çalışmak değil  “etkili ve 
verimli” çalışmaktır.

Ayrıca iletişim kopukluğunun varlığı, yeteri 
kadar empati kurulamaması ve karşı tarafı 
dinlemeden kendi söyleyeceğine odaklanmak da 
ders başarısını olumsuz etkiler.

Güçlü,kendi işlerini tek başına yapabilen  ve 
yaşamla başa çıkabilen bir çocuk,  sorumluluklarını 
yerine getirecek, derslerinde de gerekli gayreti 
gösterecektir. Çünkü yeterli özdenetimi kazanmıştır. 
Bu anlamda fazla sıkmadan, yaşına uygun olarak 
belli oranda takibini yapmak yeterli olacaktır. Ayrıca 
gerektiğinde ödüllendirmeler yapmak yararlıdır.

Çocuklarımızı hep birlikte kazanmak 
dileğiyle…

ÖĞRENCİ BAŞARISINDA

VELİNİN ROLÜ

Bekir ORHAN
Okul Müdürü

Eğitim ve Öğretimde 
Yenilikçi Ödüllere 
4 Proje Başvurusu

 Bakanlığımız 
tarafından eğitim ve 

öğretim alanında 
özgün ve modern 

uygulamaların 
geliştirilmesi, 

yaygınlaştırılması ve 
ödüllendirilerek teşvik 

edilmesi amacı ile 
2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılında 5.’si 
düzenlenen "Eğitim 

ve Öğretimde 
Yenilikçilik Ödülleri" 

kapsamında 
okulumuzdan bu yıl 

4 adet proje 
başvurusu yapıldı.

TEOG Başarımızı Kutladık…
2016-2017 eğitim öğretim yılı Nisan 
ayında yapılan 2. TEOG sınavında 8.sınıf 
öğrencilerimiz göstermiş oldukları üstün 
başarı ile ilçemizde üst sıralarda yer aldı. 
Öğrencimizin başarısını İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet AYDIN,  İlçe Milli Eğitim 

Şube Müdürü Mesut TOPALOĞLU, okul 
i d a r e m i z ,  ö ğ r e t m e n l e r i m i z  v e  
öğrencilerimizle birlikte kutladık. 
Öğrencilerimizin bu başarısını kutlar, üst 
öğrenimlerinde başarılarının devamını 
dileriz.

Derslerde Arttırılmış Gerçeklik 
(Augmented Reality) Uygulamalarımız
Bugünle yetinmeyip geleceğin peşinde ilerleyen okulumuz bir adım daha attı. Artırılmış gerçeklik 
uygulamalarını kullanarak gelişen teknolojiye ayak uydurmanın yanı sıra daha verimli geçen 
derslerimiz sayesinde kalıcı ve etkili öğretim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.
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Ne kadar meşgulüz değil mi? Koskoca bir ömürde 
işimiz, ailemiz, kendimiz derken bu hayat karmaşası içinde bizi 
asıl ayakta tutan beynimizi her bakımdan geliştiren, 
kültürümüzü canlandıran okumaya vakit bulamıyoruz.

Sokaktan geçen birine “Kitap okuyor musunuz, bugüne 
kadar kaç kitap okudunuz?” diye sorsanız alacağınız cevap 
“Okumak için vaktim yok, çok yoğunum vb.”  olacaktır. Peki ne 
yapıyoruz koskoca yirmi dört saat içinde? Kaç saatimizi 
televizyon karşısında öldürüyoruz ? Günümüzde yediden 
yetmişinin elinde telefon ve tablet olacağına “kitap” olsa her 
alanda başarılı oluruz, ülkemizin refah seviyesi de artar.     

Kitap okumanın nedenleri ve sağlayacağı faydaları 
anlatmak ciltler dolusu eser vermeye niyet etmek gibidir. 
Ancak hayatını bugün için değil, yarınlara hazırlayan ve 
gelecekte büyük işler başarmaya azmetmiş tüm bireyler, 
okumayı alışkanlık hâline getirmelidir. Çünkü okumak, başarılı 
olabilmenin en önemli şartlarından biridir .Okuyarak 
okuduğumuz karakterlerin tecrübelerinden yararlanmak, 
onların düştüğü hataları tekrarlamamak ve başladığınız bir işe 
onların tecrübeleriyle başlamak bize sayısız fayda 
kazandıracaktır. Diyelim ki bilgisayar mühendisi olacaksınız, bu 
işe yirmi senesini vermiş birinin yazdığı kitabı güzelce okusanız 
o işe yirmi yıllık tecrübe ile başlamış olursunuz. 
Unutulmamalıdır ki okuduğumuz her kitabın sayfaları yıllar 
süren tecrübenin ürünüdür yani her kitap bir ömürdür. 

Kitap okumanın önemi her geçen gün artmasına 
rağmen biz gelişen teknolojinin etkiyle maalesef kitaptan 
uzaklaşıyoruz. Çağa ayak uydurmak, çağın gerisinde 
kalmamak ve her alanda başarılı olmak için en önemli şart 
okumaktır.

 En eski kitaplar bile onları okumamış kişiler için yenidir. 
Kitaplar en iyi dostlarımızdır. Dostlarımızı yalnız bırakmayalım, 
hayatımız boyunca kendimizi mutlu ve güvende hissedelim.
            Kitaplarla dolu bir yaşam dileğiyle…

Neden Kitap
Okumalıyız

Kerime BİNGÜL
Türkçe Öğretmeni

(Editör)

Aydınlık Gelecek Kitapla Gelecek

GAYE Hareketi Projesi kapsamında, Gediz 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrencilere okuma 
alışkanlığının kazandırılması, kültürlü bireyler 
olarak yetişmelerinin sağlanması ve gelecekte 
başarılı birer birey olmaları için  “Aydınlık Gelecek 
Kitapla Gelecek” adlı kitap okuma projesinde 

Okuyan Gençlik Gelişen Gediz projesi 

kapsamında Gediz ilçesindeki ortaokul öğrencilerine 

kitap okuma alışkanlığı kazandırarak öğrencilerin 

düşünebilen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde 

ifade eden, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip 

okulumuzda yapılan kitap okuma yarışmasında 
ilkokul 3.sınıf öğrencilerinden, Melike YILMAZ, 
Sümeyye AKPINAR ve Sude Naz  ULUTÜRK;  4. 
Sınıflardan da Mehmet Ali KARACA, Betül KARACA 
ve Eray DÖNMEZ okulumuzda dereceye girerek 
ödüllendirildi.

bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 

ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen kitap 

okuma yarışmasında Ensar EKER, Merve ÖZTÜRK ve 

Fatih AYDOĞAN okulumuzda dereceye girerek 

ödüllendirildi.

Okuyan Gençlik Gelişen Gediz

Orman Genel Müdürlüğü 
Eğitim ve Öğretim Sistemi

 Öğrencilerimizin başarılarına 
katkı sağlamak ve onlara güzel bir 
gelecek sunabilmek amacı ile Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
Online Eğitim ve Öğretim sitesi için 
gerekli aktivasyon kodu içeren eğitim 
paketi öğrencilerimize ücretsiz olarak 
dağıtıldı. Öğrencilerimiz bu eğitim sitesi 
ve paketi ile konu anlatımlı ders 

 Okulumuzda  öğrenim gören 
öğrencileri; Türk dilini doğru ve etkili 
kullanmak, jest, mimik uyumuna dikkat 
ederek olayları sıraya koyarak anlatabilme 
becerisi kazandırmak, kurallara uygun 
olarak konuşmaya özendirmek, onların 
toplum karşısında kendilerini ifade etme 
becerisi ve özgüven kazanmalarına katkı 

kitaplarına, video derslere, testlere, 
sınavlara, sesli hikayelere, zihinden 
problemlere, tatil kitaplarına kolayca 
ulaşarak bilgi ve becerilerini geliştirecek-
leri  içeriklerle de öğretimlerini  
pekiştirmektedir. Eğitim Paketlerinin 
öğrencilerimize ulaşmasında aracılık 
eden Fen Bilimleri öğretmenimiz 
Gökhan ALTINGÜL'e teşekkür ederiz.

sağlamak amacıyla Türkçe Öğretmeni 
Kerime BİNGÜL tarafından “Masal 
An latma Yar ı şmas ı”  düzen lendi .  
Öğrencilerimizin eğlenerek kendilerini 
sosyal yönden geliştirme fırsatı buldukları 
yarışmanın birincisi Ali ÜNLÜ, ikincisi 
Kevser ULUSOY oldu. Üçüncülüğü ise Ali 
ÇULHA ile Selcan EKER paylaştı.

Okulmuzda Masal Anlatma Yarışması
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Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yetim çocuk 
aile şefkatinden uzak, açlık ve şiddetle iç içe yaşıyor. İnsan 
kaçakçılığı, çocuk işçiliği, organ mafyaları,  suç örgütleri, fuhuş 
ve dilenci şebekeleri ile madde bağımlılığı bu çocukların 
k a r ş ı l a ş a b i l e c e ğ i  
tehditlerden sadece 
b i r ka ç ı…  Tü m  b u  
tehditler karşısında 
ye t i m  ç o c u k l a r ı n  
korunabi lmes i  ve  
sağlıklı bireyler olarak 
yetiştirilebilmesi için 
çalışmalara başlayan 
İHH (İnsani Yardım 
Vakfı), 2013 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bir-
Sen ve Diyanet İşleri Başkanlığının destek verdiği “Her Sınıfın 
Bir Yetim Kardeşi Var”, “İyilikte Yarışan Sınıflar” kampanyası 
vesilesiyle ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, 
özel okul ve Kur'an kursu öğrencilerinin katılabildiği ve  bir 

sınıftaki öğrencilerin her 
a y  h a r ç l ı k l a r ı n d a n  
biriktirdikleri 100 lira ile 
yetim kalmış bir çocuğun 
ihtiyaçlarını yıl boyunca 
karşılandığı bu anlamlı 
k a m p a n y a y ı  
bilmeyenimiz var mıdır?
 Her sınıfın kendi akranı 

olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşıladığı bu kampanya ile 
dünyanın farklı noktalarına “iyilik köprüleri" kuruluyor. 
Köprünün bir ucunda yer alan yetim çocuklar bu sayede 
dışarıdaki tüm tehlikelerden korunarak insani bir yaşam sürme 
fırsatı bulurken diğer ucundaki yardımsever öğrenciler ise 
paylaşmayı, bilinçli ve duyarlı olmayı öğreniyor. Erken yaşlarda 
yapılan küçük iyiliklerle bilinçli, fedakâr, yardımsever, duyarlı, 
paylaşımcı, başkalarının dertleriyle dertlenebilen, iyiliği 
yüreğinde yaşayabilen, zor şartların yetim çocuklarıyla empati 
kurabilen, ihtiyaç sahibi biriyle yakınlık geliştirebilen çocuklar 
yetiştirebilmeye imkan sağlanıyor.

Kelebek etkisi misali yapacağınız küçük 
yardımlarla, siz de bir yetimin ihtiyacını 

karşılayabilir, hayallerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yetim Gülerse
Dünya Güler

Okan KARACA
Müdür Yardımcısı

Projelerimiz
 Ülkemizin 2009 yılında dahil olduğu, 
öğretmenler imize Avrupa ülkeler inde 
gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir 
sahibi olma, yabancı dil pratiğini geliştirme, 
bilişim teknolojilerini derslerinde etkin biçimde 
kullanabilme, öğrencilerin derslerine daha fazla 
motive olmasını sağlayarak, dersleri eğlenceli 
hale getirebilme, mesleki açıdan kendini 
geliştirebilme gibi faydaları olan e Twinning 

 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il ve 

ilçelerde bulunan tüm okul ve kurumların 1,5 ve 9. 

sınıf öğrenci velilerine yönelik olan,  veliler ile 

öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim becerilerinin 

artırılması yoluyla öğrencisiyle daha fazla ilgilenen, 

öğretmenlerle sürekli diyalog halinde olan, veli 

projesi okulumuzda aktif şekilde uygulanmak-
tadır. Müdür Yardımcımız Okan KARACA 
koordinatörlüğünde 2017 itibariyle okulumuz 
ulusal bazda İstanbul, Çankırı, Denizli, Adana'da  
ve Simav ortaklı birbirinden farklı 4 projeye dahil 
olmuştur. Projelerimiz sonuca ulaştığında ulusal 
kalite ödülü için başvurular yapılacak olup 
uluslararası kalite ödülü başvuruları için 
çalışmalarımız devam etmektedir.

desteğine ihtiyaç duyduğu noktalarda okulun 

yanında olan bir veli profilinin oluşturulması 

hedeflenen VİP(Veli İletişim Programı), Eylül 

2016'dan bu yana okulumuzda etkin şekilde 

uygulanmaktadır. Aylık etkinlik programında 

belirtilen faaliyetler düzenli olarak yapılmaktadır.

VİP
VELİ İLETİŞİM

PROGRAMI

OKUL GAZETESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ: 
Bekir ORHAN-Okul Müdürü

YAYIN KURULU
Okan KARACA, Ümit KARADUMAN, Betül CENGİZ

İNCELEME KURULU : Kerime BİNGÜL, İzzet KARAYİĞİT

Altınkent İlkokulu & Ortaokulu
Altınkent Köyü Gediz / KÜTAHYA
web: altinkentilkokul.meb.k12.tr - altinkentortaokulu.meb.k12.tr  
e-mail: altinkentioo@gmail.com
(2569 Sayılı Tebliğler Dergisi) Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliğine göre yayımlanmaktadır.

KÜNYE
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2-A 3-A

5-A

8-A ÖĞRETMENLERİMİZ

Eskişehir Gezimiz

Okulumuz  “Yakından Uzağa” 
ilkesiyle bu sene de Eskişehir'e gezi 
düzenledi. 62 öğrenci, 11 öğretmenin 
k a t ı l d ı ğ ı  g e z i d e  ö ğ r e n c i l e r i m i z  
Eskişehir'de Bilim Deney Merkezi, Uzay 
Evi, Sualtı Dünyası, Cam Sanatları Müzesi 

gibi pek çok yeri gezdi. Eğlenerek 
öğrenme imkânı bulan öğrencilerimiz, bu 
gezi sayesinde olayları, kişileri doğal 
koşulları içinde tanıma, eleştirel düşünme 
yeteneği geliştirme, sorumluluk duygusu 
gibi önemli davranışlar kazandı.

DYNED (Dynamic ve Education)

İyilikte Yarışan Sınıflar

 Programı bilgisayar temelli bir 
egitim sürecini içeren ve bu güne 
kadar gelistirilmis en kaliteli Yabanci 
Dil Programi olan DYNED (Dynamic 
ve Education - Dinamik ve Egitim) , 
ilkokul 4. sınıf ve ortaokulumuzun 
tüm kademelerinde 2008 yılından 
itibaren aktif şekilde uygulanmaktır. 
İngilizce Öğretmenlerimiz Fırat 
MIDIK ve Abdullah IŞIK gözetiminde 
B.T sınıfımızda düzenli olarak 
öğrencilerimiz sistemi kullanmakta 
olup, Eylül 2016'dan itibaren aylık 
giriş oranlarımız %100'dür.

 İHH, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-
Sen'in birlikte yürüttüğü “Her sınıfın Bir 
Yetim Kardeşi Var”, “İyilikte Yarışan 
Sınıflar” projesi kapsamında okulumuz  
6-A öğrencileri de bir yetim kardeş edindi. 
Bu projeye gönüllülük esasıyla katılan 6-A 

sınıfı öğrencileri sponsor olduğu Somalili 
yetim kardeşlerine İngilizce mektup  
göndererek kardeşlik duygusunu mektup 
arkadaşlığıyla pekiş-tirdiler. “Yetim 
Gülerse Dünya Güler” sloganı ile yola 
çıkan ve bu iyiliğe vesile olan proje 
paydaşlarına  teşekkürlerimizi sunarız.

Ana
Sınıfı 1-A

4-A 5-B 5-C

6-A 7-A

Abdullah IŞIK
İngilizce Öğrt.

Fırat MIDIK
İngilizce Öğrt.



Nohut-Haşhaş  Arpa-Buğday Alım Satımı

Hasan EKER
0537 669 6250

Mehmet Ali EKER
0536 550 2781

Murat Ali EKER
0535 464 3539

Ev Tel: 0274 432 2011  Yeni Zahire Pazarı GEDİZ / KÜTAHYA

EKERLEREKERLER
TARIM ÜRÜNLERİ-NAKLİYE-KÖMÜR
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DEKORASYON
AKIN MOBİLYA

Akın	KOCABAŞ

Gsm: 0538 410 7549 - 0541 356 4788 
Sanayi Sitesi A Blok GEDİZ / KÜTAHYA 

daima taze

Gediz
Gediz

rielnürÜ kuvaT ev tE

rielnürÜ kuvaT ev tE

Her Türlü Canlı Hayvan Alım-Satımı ve Kesimi Yapılır

Tel: 0274 412 8023
Özyurt Mah. Erez Cad. No: 17/B GEDİZ

Mezbahane İşletmeciliği

Halil	KARACA
0531	366	0251

Murat	KARACA
0541	792	3071

Ahmet	KARACA
0535	241	6720

Kurbanlık Satışı ve Kesimi Yapılır

Tuğçe YILMAZ
0545 356 4763

Kuaförler Cad. GEDİZ

Gsm: 0541 810 78 79 
Bankalar Cad. 

Belediye İşhanı No: 7 
(Fantaoğulları Karşısı) 

GEDİZ

 

Nevzat YILMAZ

M AZ RA KM ELI TY

0274 432 2064 
Altınkent Köyü - GEDİZ
e-mail: ylmzmrkt@mynet.comFatih YILMAZ

0535 439 3972
Murat YILMAZ

0537 931 9937

Rezervasyon: 0274 413 0303
Özyurt Mah. Bankalar Cad.

161 Sk. No: 31 GEDİZ

Zengin Yemek 

Çeşitleriyle 

Hizmetinizde

Yücel AKARSU
0536 557 8376

TURKCELL İLETİŞİM MERKEZİ

ÖZGÜR İLETİŞİM

Tel: 0274 412 62 62  
Özyurt Mah. Cumhuriyet Cad.  No: 51 Gediz / KÜTAHYA

Osman AKARSU Özgür ACAR

Bilgisayar Satış

Teknik Servis

Güvenlik Sistemleri

Özyurt Mah. 169. Sk. 1. Pasaj İçi No: 10 GEDİZ

Tel: 0274 412 00 40

MACAR HURDACILIK
HER NEVİ METAL, KARTON, ATIK KAĞIT, KİTAP,

PLASTİK, BAKIR HURDALARI ALINIR.

İlker MACAR

Gsm: 0536 622 0695
Gsm: 0536 395 8508
Aksaklar Köyü GEDİZ

Özyurt Mah. Koop. Dükk. 144 Sk. 
Galericiler Meydanı No: 2 GEDİZ
Tel: 0274 412 7779 Gsm: 0530 883 9870

Özkan GENÇ

Merkez : Umurbey Mh. San.Sit.28.Cad.No:8
Gediz/KÜTAHYA -Tel:(0274) 412 75 15


