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OKUL BÜLTENĠ 



   Proje kapsamında ya-

pılan etkinlikler ve bu 

etkinliklere ait Ģiir, yazı, 

resim ve görsel ögeler 

panolarda sergilendi.  

    Değerler eğitimi kap-

samında her ay iĢlenen 

değere de yer verildi. 

Farkındalığın artırılması 

sağlandı. 

      Atasözleri ve deyimler 
dilimizin zenginliğidir. 
Anlatıma güç katar. Bu 
sebeple yazılı ve sözlü 
anlatımlarda atasözleri ve 
deyimleri kullanılmasını 
sağlamak için “Bu Ayın 
Atasözü, Deyimi, Değeri, 
Sloganı, ġiiri” panosu 
hazırlandı.  

1) Yapılan etkinlikler ve bunlara ait duyuru ve 

ilanlar panolarda sergilenmesi 

B) “Bu Ayın Atasözü, Deyimi, Değeri, Sloganı, ġiiri” 
panosu hazırlanması. 

A) “Kitap Ağacı”  panosu hazırlanması. 

        Panoların ilgi çekici 
olması için “Kitap Ağacı” 
adıyla ağaç Ģeklinde pano 
hazırlandı. Bu panolarda 
“Okudum, Tavsiye Ediyo-
rum, Benim Kahramanım, 
Ben Olsam…” baĢlıkları 
altında öğrencilerin oku-
dukları kitaplarla ilgili yo-
rum, düĢünce ve değer-
lendirmelerini sunmaları 
sağlandı. Böylece birbirle-
riyle kitaplar aracılığıyla 
iletiĢim ve etkileĢim kurma 
imkanı sağlandı. 

'' Ölünce 

unutulmak 

istemezseniz, ya 

okumaya değer 

eser yazın veya 

yazılmaya değer 

iĢler baĢarın.''                

Benjamin Franklin 

Sayfa 2 
OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ 

“Kitap Ağacı” Panosuna öğ-
renciler düĢüncelerini  ekledi. 



             Öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarıyla buluĢmaları, yüz yüze 
etkileĢim ve iletiĢim halinde olmaları çok önemlidir. Kitap sevgisi ve okuma alıĢ-
kanlığı kazanılmasında son derece etkilidir. 

 Bu bilinçle öğretmen yazar Yazar Nurgül BEKTAġ YAKIN’ın katılımıyla 
söyleĢi ve imza günü düzenlendi. Yazar tarafından 5. ve 6. Sınıf öğrencilerimize 
yönelik masal etkinliği düzenlendi. 

 “Ayana” kitabıyla tanınan ve sevilen Nurgül BEKTAġ YAKIN’ın katılı-
mıyla söyleĢi ve imza günü düzenlendi. Öğrencilerimiz yazara merak ettikleri 
soruları sorma imkanı buldular. 

 Yazar Furkan Yılmaz ALTINÖZ’ ün katılımıyla söyleĢi düzenlendi. Ya-

zar tarafından öğrencilere imzalı kitaplar hediye edildi. 

Öğretmen yazar Nilüfer 

ZONTUL AKTAġ tarafın-

dan imza günü ile 5. ve 

6. Sınıf öğrencilerimize 

yönelik masal dinletisi 

gerçekleĢtirildi. 

2) “Öğrenci Yazar BuluĢmaları” kapsamında çeĢitli faaliyetler 
gerçekleĢtirilmesi 

B)Öğretmen yazar Nilüfer ZONTUL AKTAġ tarafından imza günü ve masal 
dinletisi gerçekleĢtirilmesi. 

A)Yazar Nurgül BEKTAġ YAKIN’ın katılımıyla söyleĢi ve 
imza günü düzenlenmesi. 

“Ayana” kitabıyla tanınan 

ve sevilen Nurgül BEK-

TAġ YAKIN’ın katılımıyla 

söyleĢi ve imza günü 

düzenlendi. Öğrencileri-

miz yazara merak ettikle-

ri soruları sorma imkanı 

buldular. 

"Dünyayı yöneten, 

kalem, mürekkep 

ve kâğıttır."   

Jonathan Swift 

Sayfa 3 
2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 

Nilüfer Zongul AktaĢ imza 
günü 

Yazar Nugül BektaĢ Yakın 
imza günü 



    Yazar Furkan Yılmaz 

ALTINÖZ’ ün katılımıyla 

söyleĢi düzenlendi. Ya-

zar tarafından öğrencile-

re imzalı kitaplar hediye 

edildi. 

 

 

Okulumuzda proje kapsamında yapılan durum tespi-

tinde de edildiği gibi fiziki Ģartların yetersizliğinden 

dolayı bağımsız bir alan olarak kütüphane bulunma-

maktadır. Bu sebeple sınıf kitaplıkları zenginleĢtirildi. 

Ayrıca koridorda güvenli ve uygun bir alanda  “Senin 

Kütüphanen” ve “Kitap Kumbaram” projeleriyle  öğren-

cilerimizin kitaplara her an ve her yerde ulaĢmalarını 

kolaylaĢtırmak adına kitaplık oluĢturuldu.  

Böylece öğrencilerimiz, teneffüs ve dinlenme zamanla-

rında bu kitaplardan faydalandılar. Ġstedikleri kitapları 

ödünç alıp evde okuma imkanı da sağlandı. 

C) Yazar Furkan Yılmaz ALTINÖZ’ ün katılımıyla söyleĢi 
düzenlenmesi 

3) “Yazarların Size Mesajı Var” projesi  

ĞAN, Hatice KORKMAZ, 

Yusuf AYDOĞDU, Furkan 

YILMAZ, Üzeyir ĠLBAK, 

Kamil ÇAKIR, Ġlhan KURT, 

Aykut Nasip KELEBEK. Bu 

sunumlar izletildi. Yazarlar 

tarafından sunulan bu pay-

laĢımlar, okuma kültürünün, 

kitap sevgisinin ve okuma 

alıĢkanlığının geliĢmesine 

katkı sağladı. 

Yazarlarımızın edebiyat, 

kültür, sanat konuları ile 

ilgili okulumuz öğrencileri-

ne özel olarak hazırladık-

ları videolar kitap sevgisi 

ve okuma alıĢkanlığının 

pekiĢtirilmesine katkı sağ-

lamıĢtır. Projemize katkı 

sunan bütün Ģair, yazar ve 

akademisyenlere teĢekkür 

ediyoruz. 

“Yazarların Size Mesajı 

Var” projesi kapsamında 

gönüllü yazarlar tarafından 

okulumuzun öğrencilerine 

hitaben edebiyat, kitap 

sevgisi, okuma alıĢkanlığı 

ile ilgili video sunumları 

hazırlandı. Projemize des-

tek veren yazar, Ģair ve 

akademisyenler: Hilal 

KAHRAMAN, ġaban DO-

"Kitapları 

seviyor musunuz 

öyleyse 

hayatınız 

boyunca mutlu 

olacaksınız 

demektir."     

        Jules Chore 
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“Senin Kütüphanen “ projesi 

Yazar Furkan Yılmaz Altınöz 

4) Öğrencilerimiz için kitaplık oluĢturulması  



ġehrimizde geleneksel ola-

rak her yıl düzenlenen kitap 

fuarı Ģehrin kültür sanat ve 

edebiyat zenginliğine çok 

büyük katkılar sağlamakta-

dır. Onlarca yayınevinin ki-

taplarını bir arada bulma 

fırsatı yakalamaktadır.  

 Ayrıca Ģair, yazar, 

akademisyen ve düĢünürle-

rin okurlarla imza günü, söy-

leĢi vb. etkinliklerle buluĢtu-

ğu kitap fuarı 

Ģehrin kültür, 

sanat ve edebi-

yat konuların-

daki kazanım-

larına son de-

rece önemli 

katkılar sağla-

maktadır. 

Bu sebeple bütün öğrencilerimizle Fuara katılım sağ-

lanmıĢtır. Öğrencilerimiz sevdikleri  kitapları bir arada 

görme ve istediklerini alma imkanı bulmuĢtur. 

 

5)“8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı”na öğrencilerin katılımının 

sağlanması. 

6) “Her Yerde Okuyorum” sloganıyla farklı alanlarda 

okumalar yapılması. 

da, sokakta…

Her yerde 

okumalıyız. 

 Her 

zaman ve her 

yerde okuma-

lıyız. Bu bilinci 

yerleĢtirmek 

adına okulda farklı alan-
larda, okul bahçesinde 

okumalar yapıldı. 

“Okumak” Türkçe dersi-

nin temel alanlarından 

biridir; fakat aynı zaman-

da bir yaĢam Ģeklidir. 

Kitap ve okuma kavram-

larını sadece okul ve 

dersle sınırlı tutmak doğ-

ru bir yaklaĢım değildir. 

 Yolculukta, ev-

de, tatilde, parkta, araba-

Çocuklarınızın 
yarın söz sahibi 
olmasını 
istiyorsanız, 
daha bugünden 
onlara iyi 
kitaplar hediye 

edin.  

            (Hz. Ali) 

Sayfa 5 

"Kitap Kurtları" okulumuz 

kütüphanesi için kitap 
topladı. 

8.Malatya Kitap ve Kültür 
Fuarı gezisi 

https://www.sozunenguzeli.com/unlu-sozleri/hz-ali-sozleri/.html


MĠSYONUMUZ: 
Türkiye Cumhuriyeti´nin geleceği, milletin mutlulu-
ğu için tüm gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları ıĢığında 
yetiĢtirilmelerini sağlayarak, toplumsal kalkınma-
nın itici gücü olan nitelikli insan gücünün sürek-
li eğitimi, geliĢimi ve yetiĢtirilmesine katkıda bulun-
maktır. 
  
VĠZYONUMUZ: 
Yetenekleri ön planda olan, araĢtıran, inceleyen, 
sorgulayan, yenilikçi, öz güvenleri geliĢmiĢ, çevre-
ye duyarlı bireyler yetiĢtirmek. 

 

Okuma Kültürünün GeliĢtirilmesi 

Adres: Tecde Mah.  
Ġsmet  PaĢa Cad. No:200  
YeĢilyurt/ MALATYA  

Telefon: 0 (422) 351 10 03 
E-posta: 754671@meb.k12.tr 

Cahide Nebioğlu 
Ortaokulu 

Web Adresi: 

http://cahidenebiogluortaokulu.meb.k12.tr 

SON SÖZ 

 
“Okumak özgürlüğe kanat çırpmaktır.” (Aliya İzzetbegoviç) 

“İnsanın gayesine ulaşabilmesi için bilgi ve hüner lazımdır. Bunun için de başını eğip okumak ister. Bu baş 

eğme insana altın taçtır.” (Şeyh Galip) 

“Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitap.”   

                                                            (Necip Fazıl Kısakürek) 

 Okumak, en faydalı, en gerekli ve en güzel eylemlerdendir; zira okuyarak anlarız 

hayatı, insanı, dünyayı, geçmişi, varlığı... 

 Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında önemine ve değerine inandı-

ğımız kitap okuma alışkanlığı ve sevgisi ile ilgili pek çok faaliyet gerçekleştirdik: 

 Öğrencilerimizin istedikleri ve sevdikleri kitaplara ulaşmalarını sağladık. Yazarla-

rımızla söyleşi ve imza günleri düzenledik. Okulumuza gelme imkânı bulunmayan yazar, 

şair ve akademisyenler okulumuz öğrencilerine hitaben hazırladıkları görüntülü mesajlarını 

gönderdiler.  

 Öğrencilerimiz, okudukları kitaplarla ilgili değerlendirme, görüş ve önerilerini ifa-

de ettiler. Bu paylaşımları panolarımızda sergiledik. 

 Şehrin kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkılar sunan Kitap Fuarı’na bü-

tün öğrencilerimizin katılımını sağladık. 

 Bütün faaliyetlerimizde amacımız, kitap okuma sevgisi ve alışkanlığının yerleştiril-

mesi ve bir yaşam şekline dönüştürülmesi olmuştur.                                                     

 
 

 

 


