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Faaliyet Raporu 



   Okuma dünyaya açılan bir 

kapıdır. Bu kapsamda  de-

ğerler eğitiminde yer alan 

konuları da barındıran resim, 

yazı, şiir etkinlikleri yapıldı. 

Bu etkinlikler okul ve sınıf 

panolarında sergilendi.  

Yardımlaşma dinimi-
zin ve kültürümüzün 
olmazsa olmazların-
dandır. Değerler eği-
timi kapsamında yar-
dımlaşmayla ilgili 
kitap önerileri pano-
da sergilendi.  

1) Yapılan etkinlikler ve bunlara ait duyuru 

ve ilanlar panolarda sergilenmesi 

B) “Öğrencilere kitap tanıtımı” panosunun hazırlanması. 

      A) “Türkçe Köşesi”  panosunun hazırlanması. 

Dil sürekli değişen ve gelişen canlı bir 
varlıktır. Dilimizde karşılığı varken ya-
bancı kelimeleri kullanmak Türk Diline 
yapılabilecek en büyük kötülüktür. En 
sık karşılaştığımız yabancı kelimeler ve 
Türkçe karşılıklarını panomuzda sergile-
dik.  

'' Tevazu ve 

alçak 

gönüllülükte 

toprak gibi 

ol.”  

Mevlana  
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             Öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarıyla buluşmaları, yüz yüze 
etkileşim ve iletişim halinde olmaları çok önemlidir. Kitap sevgisi ve okuma alış-
kanlığı kazanılmasında son derece etkilidir. 

 Bu bilinçle öğretmen yazar Yazar Ramazan KAYAN’ın katılımıyla söyle-
şi ve imza günü düzenlendi. Yazarın “Bir Siyah Bir Beyaz” adlı kitabı üzerine 8. 
Sınıf öğrencilerimizle   söyleşi düzenlendi. 

 “Mavi ve Kırmızı” kitabıyla tanınan ve sevilen Ramazan KAYAN’ın katı-
lımıyla söyleşi ve imza günü düzenlendi. Öğrencilerimiz yazara merak ettikleri 
soruları sorma imkanı buldular. 

 Yazar Furkan Adil AKKOYUNLU’nun katılımıyla söyleşi düzenlendi. 

Yazar tarafından öğrencilere imzalı kitaplar verildi. 

Yazar Ramazan KAYAN 

tarafından  imza günü ile 

8. Sınıf öğrencilerimize 

yönelik imza günü ve 

söyleşi gerçekleştirildi. 

2) “Öğrenci Yazar Buluşmaları” kapsamında çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirilmesi 

B) Yazar Ramazan KAYAN tarafından imza günü ve söyleşi 
gerçekleştirilmesi. 

A)Yazar Adil AKKOYUNLU’nun  katılımıyla söyleşi ve 
imza günü düzenlenmesi. 

“KAR YAĞIYORDU KA-

RANLIĞA” kitabıyla tanınan 

ve sevilen Adil AKKO-

YUNLU’nun katılımıyla 

söyleşi ve imza günü 

düzenlendi. Öğrencileri-

miz yazara merak ettikle-

ri soruları sorma imkanı 

buldular. 

"“Türk demek, 

dil demektir. 

Millet olmanın 

en belirgin 

niteliklerinden 

biri dildir.   
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Malatyalı eğitimci yazar 

Hüseyin ÖZHASAR 

okulumuz öğrencileriyle 

buluştu. Oldukça istifa-

de ettiğimiz hocamıza 

teşekkür ederiz.   

Kütüphanecilik kulübü öğrencileri danış-
man öğretmenlerinin gözetiminde, kütüp-
hanedeki kaynakları ve kitapları okuldaki 
tüm öğrenci ve öğretmenlerin istifadesi-
ne sunuldu.  

 

 

C) MALATYALI EĞİTİMCİ YAZAR HÜSEYİN ÖZHASAR 
OKULUMUZU ZİYARET ETTİ 

3) Öğrencilerimiz için sınıf kitaplıklarının oluşturulması. 

"Kitapları 

seviyor musunuz 

öyleyse 

hayatınız 

boyunca mutlu 

olacaksınız 

demektir."     

        Jules 

Chore 
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Yazar Hüseyin ÖZHASAR 

4) Okul kütüphanesinin etkin bir şekilde kullanılması 

Her sınıf seviyesine göre 
kitaplar belirlenerek sınıf 
rehber öğretmeninin göze-
tim ve denetiminde sınıf ki-
taplıkları aktif bir şekilde 
kullanıldı. Yıl içinde bu ki-
taplara yeni kitaplar eklendi. 
Çocukların okuma alışkanlı-
ğı kazanması açısından fay-
dalı bir çalışma oldu.  



Şehrimizde geleneksel ola-

rak her yıl düzenlenen kitap 

fuarı şehrin kültür sanat ve 

edebiyat zenginliğine çok 

büyük katkılar sağlamakta-

dır. Onlarca yayınevinin 

kitaplarını bir arada bulma 

fırsatı yakalamaktadır.  

  

 

 

Bu sebeple bütün öğrencilerimizle Fuara katılım sağ-

lanmıştır. Öğrencilerimizin sevdikleri  kitapları bir ara-

da görme ve istediklerini alma imkanı doğmuştur.  

 

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

6) Öğrenciler için dikkat çekici okuma alanlarının oluşturulması. 

de, parkta, arabada, 

sokakta…Her yerde 

okumalıyız. 

Her zaman ve her yer-

de okumalıyız. Bu bi-

linci yerleştirmek adı-

na okulda farklı alan-

larda, okul bahçesinde 

okumalar yapıldı.  

“Okumak” Türkçe der-

sinin temel alanların-

dan biridir; fakat aynı 

zamanda bir yaşam 

şeklidir. Kitap ve oku-

ma kavramlarını sade-

ce okul ve dersle sınır-

lı tutmak doğru bir 

yaklaşım değildir. 

Yolculukta, evde, tatil-

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

            (Hz. Ali) 
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8.Malatya Kitap ve Kültür 
Fuarı gezisi 

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


Okulumuzda özel 
olarak oluşturulmuş 
alanlara aspirin ki-
taplar konuldu. Böy-
lece öğrencilerimizin 
ihtiyaç duydukları 
bilgiye istedikleri her 
an ve her yerde 
ulaşma imkanı sağ-
lanmış oldu.  

 

7) “Aspirin Kitap” projesi  

 

 

Kur’an-ı Kerim’in ilk emri “Yaradan Rabbinin adıyla oku!” şeklinde başlar. 
Dinimizde de olduğu gibi okumak bizim için önemlidir. Okumak insanı 
onurlandırır, saygınlığını arttırır.  

Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir İn-
sanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını 
arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır 
 
Kitaplar sayesinde bazen uçan bir halıya biner, bilmediğimiz diyarlara 
yolculuk ederiz; yeni arkadaşlıklar kurar, bazen hüzünlerimizi bazen ne-
şemizi bu yeni arkadaşlarla paylaşır, hiç tanımadığımız evlere misafir 
oluruz Tarihin sayfalarında koşar adım dolaşır; destanlara, trajedilere 
tanıklık ederiz Geçmişin elem verici olaylarını değiştirmeye gücümüz yet-
mese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa ederiz . 

 

“Okuyucunun 

dikkatini 

çekmek için, 

buraya yazıdan 

bir alıntı veya 

ilginç bir cümle 

koyun.” 
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